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Záběr z veletrhu IFFA 2010 ve Frankfurtu nad Mohanem

Vážení a milí
naši čtenáři,

všichni, co jsme v obchodním 
světě, prožíváme určité napětí. 
Krize se chová jako „Chytrá 
horákyně“ – krize jednou, 
nekrize po druhé. Touhu po 
jejím skutečném konci kom-
plikuje situace v EU, hle-
díme s velkými obavami na 
situaci v Řecku. A ani z urču-
jících teritorií v zámoří zatím 
nevane příliš uklidňující vítr. 
O potravinářském sektoru se 
poměrně často proklamuje 

klišé „lidi musí jíst pořád“, takže má být potravinářům 
„hej“. Ale až tolik není. Již několikrát jsem ve svých tex-
tech označoval současnou krizi spíše za psychologickou, 
která přináší opatrnější rozhodování, a tím i řadu pozitiv. 
Zejména naplňuje téma „šetřit“, což je také plus ve stylu 
Rašínovy politiky dvacátých let minulého století v tehdejší 
mladé ČSR. Avšak z pohledu dnešního je ekonomika kaž-
dého z nás, kdo se stará o více lidí jak o sebe, založena na 
spotřebě. A čím vyšší, tím lépe. Diskutovat o tom samo-
zřejmě lze, ale foukat proti tomuto větru nejspíše nikoliv. 
Takže ono šetření pak má smysl v oblastech, které spíše 
eliminují někdejší rozhazování. Nelze šetřit na marke-
tingu, nelze šetřit na dalším rozvoji, ale ani službách, 
které garantují racionální míru dělby práce. A dle mého 
názoru již vůbec ne na tom, že „oholíme“ potravinářský 
výrobek o podstatnou část suroviny, která tam patří. 

Minulý týden jsme navštívili veletrh IFFA ve Frankfurtu 
nad Mohanem. Výrobci strojů a technologických celků pro 
masnou výrobu tam mají každé tři roky svůj svátek. Oče-
kával jsem projevy krize a z ní vyplývající slabší účast. Sku-
tečnost byla ovšem úplně jiná. Rozvoj techniky a technologií 
pro masnou výrobu prožívá opravdu neustálý boom a na jed-
notlivých stáncích vystavovatelů to bylo velmi znát. Nastu-
pující robotizace masné výroby mi vzala dech. Ale i výrobní 
prvky směřující k vyšším cílům zabezpečení jakosti a vysoké 
míry hygieny při výrobě výrobků z masa. A co je podstatné – 
zájem zpracovatelů masa z Evropy, ale i celého světa, včetně 
Číny, je obrovský. A co bylo velmi příjemné zjištění, potkali 
jsme řadu zájemců o tyto nové technologie z České republiky. 
Takže malé shrnutí – obchody se zde „hýbaly“ a krizový jev na 
tomto veletrhu přítomen nebyl. Pro mne velmi příjemná úleva 
a tento signál rád předávám dál. 

O veletrhu IFFA 2010 se však více dočtete v příštím čísle 
a také v následujícím Potravinářském zpravodaji. Na strán-
kách tohoto vydání předkládáme spektrum potravinářských 
informací s akcentem na nastupující nápojovou sezonu – 
pivo, víno, minerální vody a nealkoholické nápoje. Najdete 
v něm několik časových událostí. Značka ODKOLEK slaví 
160. výročí, manažeři roku Ing. Pavel Pastorek, ředitel Tem-
plářských sklepů Čejkovice, Ing. Petr Marek, ředitel Cho-
ceňské mlékárny. A také pohled na veletrh Víno&Destiláty 
2010. Velmi touto cestou děkuji i Ing. Jitce Götzové, ředitelce 
odboru bezpečnosti potravin z Ministerstva zemědělství, za 
její úvodní článek „Strategie bezpečnosti potravin a výživy“, 
ale i dalším autorům, kteří se postarali o náplň tohoto čísla. 
Věřím, že si počtete.

Ing. František Kruntorád, CSc.
vydavatel
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Strategie 
bezpečnosti 

potravin a výživy
Ing. JITKA GÖTZOVÁ,

ředitelka odboru bezpečnosti potravin,
Ministerstvo zemědělství

V lednu letošního roku byla vládou České republiky schvá-
lena Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 

2010 až 2013 (dále jen Strategie). Jedná se o klíčový doku-
ment, který navazuje na předchozí strategické dokumenty 
z let 2001, 2004 a 2007, které řešily především otázky přípra-
vy před vstupem ČR do Evropské unie a následně úkoly na 
období po vstupu. Současná Strategie vznikla opět v součin-
nosti mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví a je nově 
rozšířena také o problematiku výživy. Bezpečnost potravin je 
již dlouhodobě jednou z hlavních priorit ČR a oblast výživy je 
její zásadní součástí z pohledu zlepšování zdravotního stavu 
obyvatel. 

Zajištění bezpečnosti potravin neznamená pouze zajiš-
tění zdravotní nezávadnosti potravin, ale jde o celou řadu 
činností a aktivit v oblastech hodnocení rizika, řízení rizika 
a komunikace o riziku. 

Pro období let 2010 až 2013 bude hlavním úkolem 
revize stávajícího systému zajištění bezpečnosti potravin, 
především z pohledu efektivnosti jeho fungování. Z tohoto 
hlediska je třeba důsledně vyhodnotit úroveň meziresortní 
spolupráce, na které je systém založen. Pozornost bude pře-
devším věnována spolupráci s Evropským úřadem pro bez-
pečnost potravin a také oblasti výživy.

Hodnocení rizik

V oblasti využití vědecky podloženého hodnocení zdra-
votních rizik je nezbytná podpora činností institucí, které 
v ČR hodnocení rizik zajišťují, a také podpora plnohodnotné 
činnosti vědeckých výborů jako nezávislých skupin odbor-
níků posuzujících rizika v rámci své působnosti, a to oběma 
zodpovědnými ministerstvy. Již od roku 2002 působí v ČR 
vědecké výbory fytosanitární a životního prostředí, vete-
rinární, výživy zvířat a pro potraviny, v roce 2006 pak byl 
ustaven vědecký výbor pro geneticky modifi kované potra-
viny a krmiva. Za dobu své činnosti tyto vědecké výbory 

již připravily několik stovek vědeckých studií a stanovisek. 
S prací vědeckých výborů samozřejmě souvisí i spolupráce 
s odpovídajícími vědeckými panely Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin (EFSA), kterou je žádoucí v příštím 
období posilovat. 

Pro hodnocení zdravotních rizik jsou nezbytná primární 
data, která slouží pro hodnocení expozice a charakterizaci 
zdravotních rizik. Jednou z hlavních priorit EFSA je sdílení 
dat se všemi členskými státy a také provedení pan-evropského 
průzkumu spotřeby potravin. Tato oblast je velmi citlivá na 
přesnost výchozích dat, takže je nezbytné, aby data, která 
slouží pro hodnocení zdravotních rizik, byla poskytována ve 
stejném formátu ze všech členských zemí. Jedním z velkých 
úkolů pro nadcházející období je proto přizpůsobení národ-
ních dat formátu požadovanému EFSA a vytvořit sdílené 
centrální úložiště, které soustředí data od všech jejich produ-
centů. To umožní získat přehled, jaká data byla komu a kdy 
ČR poskytnuta.

Spolupráce s EFSA

Nedílnou součástí Strategie je také vytyčení cílů pro 
další spolupráci s EFSA. Tato spolupráce by se měla přede-
vším rozvíjet prostřednictvím tzv. Koordinačního místa pro 
vědeckou spolupráci s EFSA (Focal point). Koordinační 
místa byla zřízena v každé členské zemi a jejich úkolem je 
zjednodušení komunikace s národními úřady pro bezpeč-
nost potravin a EFSA. Dalšími úkoly jsou podpora zástupce 
v Poradním sboru EFSA, zajišťování výměny vědeckých 
informací, podpora zapojení zainteresovaných organizací 
do spolupráce s EFSA a podpora individuálního zapojování 
národních odborníků, mimo jiné i přihlášením do databáze 
expertů EFSA.

Řízení rizik

V oblasti řízení rizik patří mezi klíčové úkoly na období 
2010–2013 zvýšit efektivitu činnosti Koordinační skupiny 
bezpečnosti potravin a zajistit tak výměnu přesných a spoleh-
livých informací mezi jednotlivými resorty a státními insti-
tucemi. S tím souvisí i zlepšování přímé spolupráce mezi 
jednotlivými orgány státního dozoru nad trhem s potravi-
nami, dále zajištění pravidelného proškolování pracovníků 
státního dozoru a zajištění funkčnosti Informačního systému 
dozorových orgánů. V oblasti úředních kontrol bude dopra-
cován a naplňován víceletý národní plán kontrol na období 
2010–2012 a také proběhne aktualizace víceletého kontrol-
ního plánu pro rezidua pesticidů.

V letošním roce probíhá v ČR rozsáhlá kontrolní mise 
FVO (Food and Veterinary Offi ce), jejímž cílem je kompletní 
zhodnocení situace v oblasti aplikace potravinového práva 
v ČR. Na základě výsledků tohoto auditu budou případná 
doporučení implementována do praxe.

Výživa

Již v úvodu jsem se zmínila, že součástí Strategie je 
nově také část věnovaná výživě. Podpora výživy obyvatel-
stva a vhodných stravovacích návyků je nedílnou součástí 
politik souvisejících se zemědělskou a potravinářskou pro-
dukcí a současně politik zabývajících se zdravím. Problema-
tika výživy se nejen prolíná s otázkami bezpečnosti potravin, 
ale i s otázkami produkce, zpracování a praktické dostupnosti 
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kvalitních potravin na domácím trhu. V této podobě je výživa 
strategickým cílem, což je obecně respektováno jak v priorit-
ních úkolech WHO, tak i EFSA.

Výživová doporučení

Dodržování zásad správné výživy je základním před-
pokladem udržení dobrého zdravotního stavu a prevence 
rozvoje nemocí pramenících z neadekvátního nutričního cho-
vání jedinců v populaci. V současné době patří mezi nejzávaž-
nější problémy především nadváha a obezita, ale i malnutrice 
u části populace, a dále řada chronických neinfekčních one-
mocnění. Tato skupina zahrnuje mimo jiné onemocnění srdce 
a cév, diabetes mellitus 2. typu, hypertenzní nemoc, poruchy 
příjmu potravy u mladistvých, zubní kazivost, osteoporózu či 
nádorová onemocnění. Sumárně tato onemocnění předsta-
vují nejčastější příčinu onemocnění a úmrtí v ČR (podobně 
jako v celém evropském regionu). Jako takové představují 
řádově větší společenský a také ekonomický problém ve srov-
nání s problematikou bezpečnosti potravin. 

Je proto v zájmu státu, aby obyvatelstvu, producentům 
i zpracovatelům potravin poskytl vědecky podložené infor-
mace k zajištění nejen kvantitativně, ale i kvalitativně ade-
kvátní výživy. To vše se zohledněním kulturně historických 
tradic, společenského, ale i ekologického a nesporně i ekono-
mického hlediska (udržitelnost produkce potravin). Takové 
informace jsou obvykle poskytovány v podobě výživových 
doporučení založených nejen na teoretických poznatcích, 
ale i na výsledcích epidemiologických studií. 

K dosažení optimálního nastavení doporučení v oblasti 
výživy je nezbytná praktická znalost výživového stavu 
a chování populace. Absolutně nezbytným instrumentem 
jsou v této souvislosti i tabulky nutričních hodnot potravin, 
jejichž prostřednictvím lze výživu hodnotit a plánovat. 
Musí být dostupné nejen pro odborníky, ale i pro širokou 
veřejnost, což je předpokladem k sebekontrole jednotlivce. 
Z tohoto důvodu je jedním ze stěžejních úkolů zajistit vytvo-
ření a udržování veřejně dostupných tabulek nutričních 
hodnot potravin potřebných pro jednotné hodnocení epi-
demiologických údajů o spotřebě potravin a užití dalšími 
společenskými skupinami, včetně výrobců potravin a spotře-
bitelů. K dalším souvisejícím úkolům patří zajištění systému 
sledování prevalence nadváhy a obezity, defi nování a harmo-
nizování výživových doporučení založených na jednotlivých 
živinách pro využití v ČR, provádění monitoringu dietární 
expozice a biologického monitoringu jako nezbytného uka-
zatele přívodu vybraných živin a xenobiotik.

Sledování spotřeby potravin

Jedním z dalších úkolů je podpora systému sběru dat 
o spotřebě potravin obyvateli ČR a zajištění jeho dlouho-
dobé funkčnosti. V minulosti již byly položeny základy pro 
systematické sledování spotřeby potravin (viz národní studie 
individuální spotřeby potravin – SISP 2004, hrazená z pro-
středků MZ ČR, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 
10. prosince 2001 č. 1320 ke Strategii zajištění bezpečnosti
/nezávadnosti/ potravin v České republice). Stále však chybí 
spolehlivá data pro rizikové skupiny obyvatelstva (malé děti, 
těhotné a kojící ženy, starší občané), chybí moderní nutriční 
tabulky. Absence těchto dat a instrumentů nejen že omezuje 
možnost cílené komunikace s veřejností v oblasti výživy, ale 
znemožňuje i efektivní práci v některých segmentech zajištění 
bezpečnosti potravin. 

Komunikace a vzdělávání 

V oblasti komunikace o riziku a vzdělávání je cílem dále 
zlepšovat spolupráci mezi resorty ve vztahu k funkčnosti 
Informačního centra bezpečnosti potravin, které bylo zří-
zeno již v roce 2002 a které v současné době provozuje Úřad 
pro potraviny Ministerstva zemědělství. Informační cen-
trum poskytuje odborné i laické veřejnosti ověřené informace 
z oblasti bezpečnosti potravin a krmiv prostřednictvím webo-
vých aplikací, informačních publikací a vzdělávacích akcí. 

V letošním roce proběhne rekonstrukce stávajících 
webových stránek www.bezpecnostpotravin.cz a www.
viscojis.cz, tak, aby byly uživatelsky příjemné pro nejširší 
veřejnost. Především www.viscojis.cz bude rozšířena o další 
kategorie z oblasti výživy, manipulace s potravinami, jejich 
označování apod. Ve spolupráci s resorty školství a zdravot-
nictví je připravován vzdělávací program pro školní mládež 
na téma bezpečnosti potravin a správné výživy, který bude 
k dispozici pedagogům na druhém stupni základních škol. 

Také v kapitole komunikace je důležitým úkolem pro-
hloubení vzájemné spolupráce jednotlivých resortů v oblasti 
ochrany a podpory zdraví a také zapojení nevládních organi-
zací do procesu komunikace o bezpečnosti potravin a šíření 
informací v oblasti výživových doporučení. Při komunikaci 
týkající se oblasti výživy je také třeba zaměřit pozornost na 
podporu vhodných stravovacích návyků spotřebitelů, odpo-
vědné chování ve výživě a posílení vědomí lidí ke zlepšení 
stravovacích návyků s cílem snižování nadváhy a obezity 
a souvisejících chronických neinfekčních onemocnění.

Průběžné hodnocení úkolů Strategie bezpečnosti 
potravin a výživy na období let 2010–2013 bude předloženo 
vládě ČR v prosinci roku 2011.  �

Na tuto Vás zvou: 
eskomoravský svaz mlékárenský,

Sekce pro mléko p i Potraviná ské komo e R,
VOŠ potraviná ská a SPŠ mlékárenská Krom íž a KROMILK, a.s.

pod záštitou M sta Krom íž

Koná se v Krom íži ve dnech 6.-7. íjna 2010
více informací získáte na telefonu 573 338 752

IV. ro ník

ODBORNÁ KONFERENCEODBORNÁ KONFERENCE
se zahrani ní ú astíse zahrani ní ú astí
ODBORNÁ KONFERENCE
se zahrani ní ú astí

Generální sponzo i: Ecolab Hygiene s.r.o.
Groupe Bongrain - BCMS, s.r.o.
O.K.Servis BioPro, s.r.o. - DSM
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Odkolek
slaví

160. narozeniny

Jména přetavená v obchodní značky

Tomáš Baťa, Emil Škoda, Heinrich Mattoni, Enzo Ferrari, 
Levi Strauss, Werner von Siemens, Antonín Petrof, Adam 

Opel, František Serafín Odkolek… Jména konkrétních lidí, 
která přežívají generace a stala se respektovanými značkami 
s mnohdy těžko vyčíslitelnou astronomickou hodnotou. Jsou 
to jména chytrých a nebojácných vizionářů, kteří své vize 
díky úžasné vnitřní síle a podnikatelské kreativitě dokázali 
přetavit v žádané produkty a svá jména povýšili na obchodní 
značky. Síla těchto značek jim umožnila přežít světové války 
i jiné krizové momenty a jejich zakladatelé se mohou z podni-
katelského nebe spokojeně dívat, jak i v 21. století jejich jmé-
na oslovují spotřebitele a na trhu hrají důležitou roli.

Z podnikatelského nebe se může usmívat i František 
Serafín Odkolek. Jeho s úctou a respektem vyslovované 

jméno sice v roce 1950 vymazali (nikoliv ovšem z myslí spo-
třebitelů) komunisté, ale noví vizionáři s úctou k tradici jméno 
Odkolek v roce 1994 vrátili na pekárenský trh. Jen díky nim 
může značka Fr. Odkolek oslavit 160. narozeniny. Jen díky 
nim jméno Odkolek stále žije – a bude žít dál.

Ve společnosti United Bakeries má značka Fr. Odkolek 
díky své síle a tradici pevné místo. A spojujeme tuto značku 
nejen s výrobky. Založili jsme novou tradici: všechny pekárny 
ve skupině usilují každoročně o výroční putovní Cenu Fr. 
Odkolka pro pekárnu roku (naposledy vyhrála pekárna
Brno), nejlepší pracovníci jednotlivých závodů každoročně 
získávají Výuční list Františka S. Odkolka. Jsou na něj 
pyšní.

Odkaz pekařského a mlynářského vizionáře Františka 
Serafína Odkolka, který pocházel ze starého rytířského rodu, 
nadále motivuje a inspiruje, i když pekárny dnes vypadají 
úplně jinak než v minulosti. Jen cíl zůstává stále stejný, už 
160 let: vyrábět chléb a pečivo v nejlepší kvalitě, uspokojit 
spotřebitele.  Jaroslav Pomp

Společnost vybudovala před 2. světovou válkou síť 89 fi liálních 
prodejen.

Z pražské Kampy se fi rma Fr. Odkolek v roce 1912 odstěhovala do Vysočan, kde vyrostl moderní podnik.
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Čerstvá vůně napříč staletími 

Značka českého pečiva Fr. Odkolek, která se stala jednou 
z nejcennějších domácích obchodních známek, je mužského 
rodu. Ale jako obvykle za vším stojí žena! Kdyby neměl mlynář 
František Trödl ze Sovových mlýnů na pražské Kampě dceru, 
ale syna, možná by značka Fr. Odkolek ani nevznikla. Letos 
slaví značka Fr. Odkolek již 160 let. A to je důvod k exkurzu 
do historie.

Kolébkou pražských mlýnů bývala Kampa a základní
jednotkou byl starodávný mlýn zvaný Soví nebo také Sovov-
ský. Mlýny na Kampě se poprvé připomínají ve 14. století, kdy 
byly majetkem kláštera u sv. Jiří na Hradčanech. V té době 
byly mlýny převážně dřevěné, takže časté povodně na Vltavě 
mnohdy mlýny poškodily nebo i pobořily. Své si mlýny vytr-
pěly i v období husitských válek. Roku 1478 je jako majitel 
Sovího mlýna zapsán Václav Sova z Liboslavě. Od té doby 
se majitelé různě střídali, až roku 1795 koupil mlýny Vojtěch 
Vavřík, jehož dcera Barbora se provdala za roudnického mly-
náře Františka Trödla. Nový mlynář na Kampě měl v hlavě 
velké plány na přestavbu mlýna. Vzhledem k povodním se 
však nerealizovaly, došlo na ně až mnohem později. Mlýn dědí 
jeho sestra Marie Trödlová.

Roku 1840 přišel do Sovovského mlýna nový mlynářský, 
František Serafín Odkolek. Zanedlouho po jeho příchodu 
na Kampu se slaví svatba. Spojením měšťanského ducha 
Trödlovy rodiny a podnikavého ducha mladého Odkolka je 
položen základ budoucího rozkvětu. Pod správou mladého 
majitele nastává rychlý rozvoj. Přikupuje se další budova 
a provádějí se přestavby a nástavby. Kolem roku 1870 provo-
zuje fi rma v Praze osm fi liálních prodejen a jejich počet neu-
stále narůstá.

V roce 1850 umírá mlynář František Trödl, jeho zeť 
František Odkolek se stává majitelem mlýna a zakládá fi rmu 
„František Odkolek“. František Odkolek v roce 1865 při-
kupuje další dům, přestavuje se a zřizuje se v něm pekárna. 
Další plány na rozšíření podniku byly zmařeny jeho náhlou 
smrtí v roce 1876. Po smrti Františka Odkolka se vedení pod-
niku na Kampě ujímá jeho syn Jindřich. Svůj organizační 
talent projevil jako první předseda Pražské plodinové burzy. 
Také sestavil první český psací stroj, který je dodnes uchován 
v Národním technickém muzeu.

Ani Jindřich Odkolek se nedožil vysokého věku, dědicem 
ustanovil svou nejmladší sestru Zdeňku. Ta se provdala za 
advokáta Ladislava Pinkase. V roce 1896 mlýn na Kampě 
vyhořel do základů a mladí majitelé měli v úmyslu znovu 
postavit požárem zničený mlýn a uvést ho do provozu. Pražská 

obec však nedala k této obnově svolení. Hlavní námitky se 
týkaly komína, jehož kouř silně znečisťoval ovzduší středu 
města. Požárem zůstala ušetřena pekárna a obchod, kde se po 
celou dobu nepřestalo pracovat.

Celý podnik je i nadále veden pod firmou František 
Odkolek. Mezi lety 1900 až 1910 nastává všeobecný rozvoj 
českého mlynářství a jsou budovány nové mlýnské podniky. 
V této době jsou zahájeny přípravy přeměnit fi rmu na akci-
ovou společnost a přestěhovat ji do nových prostor v Praze-
Vysočanech. Otcem myšlenky zřídit po vzoru jiných velkoměst 
také v Praze velký, moderní mlýn spojený s pekárnou byl Ale-
xander Schück. Jelikož jméno Odkolek mělo nejen v Praze,
ale i po celých Čechách dobrý zvuk, spojili se dědici po 
zemřelém Jindřichu Odkolkovi za účelem kooperace v nové 
akciové společnosti.

Firma František Odkolek a. s., parní mlýn a továrna 
na chléb, byla zapsána v obchodním rejstříku Obvodního 
soudu pro Prahu 1 dne 5. 4. 1912 se sídlem podniku Vyso-
čany u Prahy, okres Karlín. Značka Fr. Odkolek se stala sym-
bolem kontinuity pekařského řemesla a umu českých pekařů. 
Zapomenuta zůstává jen stěžejní role dcery mlynáře Trödla. 
Za vším hledej ženu…

Poválečné dějiny

�  1945 – Zemský národní výbor jmenuje do podniku 
Odkolek národní správu.

�  1946 – S účinností od 1. 1. 1946 ustanoven Odkolek, 
národní podnik, Praha.

�  1947 – Znárodnění podniku Odkolek vyhlášeno 1. 3. 1947 
v hale černé pekárny ve Vysočanech za účasti předsedy 
vlády Klementa Gottwalda, předsedy ÚRO Ant. Zápo-
tockého, primátora Dr. Vacka aj. Do národního podniku 
Odkolek byly začleněny další společnosti – fa Dr. Fr. Zátka, 
Dělnické pekárny, Cukroděl, Velvarské škrobárny.

�  1950–1952 – Národní podnik Odkolek přejmenován na 
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Pražské pekárny a mlýny, národní podnik, který se do roku 
1958 různě dělil na další menší podniky.

�  1954–1990 – Pražské pekárny a mlýny, národní podnik, 
Praha 9, Ke Klíčovu 1. Tento podnik byl ustanoven slou-
čením všech pekárenských podniků v Praze (Vysočanské 
pekárny, Vinohradské pekárny, Nuselské pekárny, Hole-
šovické pekárny, Smíchovské pekárny, Doprava pečiva) 
a dále byl přičleněn i mlýn Holešovice ze Středočeských 
mlýnů.

�  1994  – 1. ledna byla zaregistrována společnost 
ODKOLEK, a. s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 56/1, PSČ 
190 02, fi rma se vrací ke slavnému historickému jménu.

�  2005 – Valná hromada rozhodla 24. 6. o změně adresy 
společnosti na Praha 5, Pekařská 1, PSČ 155 00.

�  2007 – Fúze dvou největších českých pekárenských spo-
lečností ODKOLEK, a. s., a DELTA PEKÁRNY, a. s., 
nástupnická společnost přejímá jméno UNITED BAKE-
RIES, a. s. Společnost je vedoucí pekárenskou skupinou 
v regionu střední Evropy.

České buchty od Odkolka

České buchty byly už v předminulém století za Františka 
Serafína Odkolka nadýchané, chutné, voňavé, k nakousnutí. 
Jsou k nakousnutí i dnes. Receptura zůstala stejná, tradiční 
jsou i náplně: tvarohová, maková, povidlová. Nový je pouze 
fóliový obal, ten František Serafín Odkolek neznal. Záruka 
chutné a voňavé kvality značky Fr. Odkolek překonává staletí 
i prostřednictvím tradičních buchet. 

Chleby od Odkolka

Voňavý dotek pradávné historie, to jsou chleby Fr. 
Odkolek. Formanský chléb, Mlynářský chléb a Strakonický 
chléb jsou reprezentanty tradiční české pekařské řemeslné 
zručnosti. Vzešly z historických receptur a pro milovníky 
dobrého chleba jsou opravdovými lahůdkami. Texty na oba-
lech odkazují na bohatou historii značky Fr. Odkolek, která 
vznikla už v roce 1850.

DELTA a ODKOLEK nejznámější

Nic převratného mezi pekařskými značkami na českém 
trhu se neděje. Značky DELTA, ODKOLEK, CEREA 
a TOASTTIP pevně vedou žebříčky znalosti mezi spotřebiteli 
ve svých kategoriích. 

Po čtyřleté odmlce společnost United Bakeries zjišťo-
vala aktuální stav znalosti značek pečiva na trhu. O zpra-
cování tohoto výzkumu marketingové oddělení požádalo 
renomovanou mezinárodní agenturu GfK. Výzkum zahrnoval 
dotazování 1000 respondentů, což už je velmi reprezentativní 
vzorek populace. A výsledky? V základních kategoriích se 
o první místa dělí značky Delta a Odkolek, s odstupem násle-
dované značkami Penam a Michelské pekárny. 

Ze značek cereálních výrobků byla nejčastěji jmeno-
vaná, a tudíž kategorii vede, značka Cerea. Značka Toasttip 
se v hodnocení objevuje jako první a jediná značka toustových 
chlebů, celkově na velmi dobrém 11. místě mezi všemi pekař-
skými značkami včetně privátních značek řetězců. Výsledky 
jsou potěšující, ale velmi zavazující. Konkurence je tvrdá 
a nenechá nás zahálet. 

Úspěchy značek z portfolia United Bakeries v hodnocení 
znalosti nejsou zdaleka výsledkem několika inzerátů. Rozho-
dující jsou stálá kvalita výrobků, servis, atraktivní vystavení 
v regálech a další podobné faktory. 

�

České buchty byly už v předminulém století za Františka

DELTA
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• Want to make a diff erence to 
EU food safety?

• Contribute to EU risk
assessment?

and respective working groups. EFSA will 
draw on this database to fi nd experts to help 
deliver high-quality, independent and timely 
scientifi c advice.
 
You can be part of that team of top scientists 
helping EFSA support Europe´s decision makers 
in ensuring that Europe´s food is safe.

How can I apply?
Simply visit the EFSA website and fi ll in the form 
at www.efsa.europa.eu

EFSA invites leading scientists to sign up to its 
new expert database.
 
EFSA is the European Union´s scientifi c risk 
assessment body on food and feed safety, 
nutrition, animal health and welfare, plant 
health and protection.

EFSA, in cooperation with Member States, 
has decided to set up a database of external
scientifi c experts able to assist its Scientifi c 
Committee, Scientifi c Panels, EFSA networks 

Sign up and be an EFSA expert
• Value high profi le networking 

with peers?
• Driven by excellence?

Committed to ensuring that Europe’s food is safe.
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Buď Fríí

FRÍÍ, NOVÉ
NEALKOHOLICKÉ PIVO

S VYLEPŠENOU RECEPTUROU 

Heineken má s nealko pivy mnoho 
zkušeností a Fríí je výsledkem spojení 

těch nejlepších postupů. Vznikl tak 
nealkoholický nápoj s výraznou 

podobností klasickému pivu.

Charakteristické jemné a vyvážené pivní chuti je do-
saženo klasickou metodou řízeného hlavního kvašení 
a dokvašování, při kterém jsou použity kvasinky běžně 
využívané pro výrobu klasických piv. Pro Fríí je charak-
teristická vyšší plnost střední intenzity hořkosti bez 
výrazné mladinové příchutě. Právě ta bývá typická pro 
řadu nealkoholických piv a někteří spotřebitelé ji po-
važují za negativní rys.

Dalším plusem nového nealkoholického piva je fakt, 
že zákazníci upřednostňují jednoznačně identifi ko-
vatelnou nealkoholickou pivní variantu. „Ve spotře-
bitelských průzkumech se totiž ukázalo, že řada lidí má 
problém u řady pivních značek odlišit jejich alkoholic-
kou a nealkoholickou variantu. To je jednoznačný ar-
gument pro zavedení svébytné značky nealkopiva bez 
adekvátní alkoholické varianty stejného jména,“ říká 
Daniela Klančíková, brand manager značky Fríí.

A v jaký moment byste Fríí svým hostům doporučili? 
Jednoznačně to jsou sportovní aktivity, festiva-
ly a jiné kulturní akce, ale i jako vynikající nápoj 
k obědu. Ostatně – téma zodpovědné konzumace 
alkoholu je stále silnější a spojení konkrétní značky al-
koholického nápoje s konkrétním sportem či kulturní 
akcí může být veřejností i spotřebiteli vnímána jako 
rozpor. Sama skupina Heineken má několik projektů, 
které se na zodpovědné chování a konzumaci alko-
holu zaměřují – například kampaň Rozpoznej přízna-
ky! „Značka nealkoholického piva, která nemá svého 
„alkoholického sourozence“, tak bude spotřebiteli ve 
spojení se sportem či kulturou vnímána jednoznačněji 
a  pozitivněji. Proto se značka Fríí stane například ofi -
ciálním partnerem podniků Moto GP na brněnském 
Masarykově okruhu,“ uzavírá Daniela Klančíková.

4115_FRI_AD_210x297_Gurman.indd   1 26.4.2010   17:03:32
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Novinky a trendy 
na prahu letošní 

pivovarské sezony
Ing. JAN VESELÝ,

výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven

Trh piva u nás je stabilní, přesto však zaznamenáváme jis-
té trendy a změny. Podle nedávno zveřejněných výsledků 

výzkumu se ukazuje, že podíl lidí, kteří pijí pivo, se v České 
republice dlouhodobě nemění. Dosahuje hodnot kolem 90 %
u mužů a 50–60 % u žen. Nijak významně se neliší mezi vzdě-
lanostními nebo příjmovými skupinami obyvatel. Podle Cent-
ra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Aka-
demie věd ČR, v. v. i., zřejmě vzhledem k širokému cenovému 
rozptylu piv dostupných na českém trhu nelze vysledovat roz-
dílnou úroveň spotřeby v souvislosti s životní úrovní. Jediná 
skupina, u které je zaznamenán pokles, jsou muži ve věku
18 až 30 let, kde z 92 % konzumentů v roce 2004 klesl jejich 
podíl na 84 % v roce 2009. 

Část výzkumu týkající se preferencí ohledně výběru piva 
potvrzuje, že jsou dlouhodobě vytříbené především u mužské 
populace. Kolem 80 % mužů si vybírá pivo podle konkrétního 
pivovaru, u žen potom tento počet kolísá kolem 50 %. Kon-
krétní značku si volí konzumenti s vyšším vzděláním a vyšší 
životní úrovní domácností. Tradičně nejdůležitějším krité-
riem pro výběr piva je podle hodnocení spotřebitelů jeho chuť. 
To jsou významné a cenné informace zejména pro výrobce 
piva. Podívejme se, jaké trendy v konzumaci piva jsou dlouho-
dobější a u kterých se naopak objevuje určitý posun.

Zajímavým jevem je vývoj struktury poptávky u samot-
ného piva. Již dnes se na trhu vyskytuje téměř neuvěřitelných 
450 piv a jejich počet roste. Co to pro spotřebitele znamená? 
Především možnost vybrat si. Od těch největších pivovarů 
s renomé až po ty malé či nejmenší. Současná ekonomická 
krize trh piva ovlivnila. Spotřebitel je obezřetnější při náku-
pech, chytřejší, přesněji: informovanější. A také vybíravější. 
Jasnými vítězi současné nabídky jsou „jedenáctky“. Tedy 
piva patřící mezi ležáky, a přesto cenově spíše v kategorii piv 
výčepních. Pivovarníci to pochopili a nabídka těchto piv se 
dramaticky zvýšila a rozšířila. Zvyšuje se rovněž nabídka kon-
zumace speciálních piv, i když možná z pohledu statistik to tak 
nevypadá. To proto, že řada z nich se v celkovém výstavu pivo-
varského sektoru neobjevuje. Trend, který pivovarníci možná 
záviděli vinařům, je tady: Roste skupina těch, kteří nevypijí 
„deset nebo patnáct za večer“ – rozuměj piv (postupně vymí-
rající kategorie spotřebitele), ale spíše zkoumají, hledají, 

ochutnávají. A diskutují, většinou u piva, ale stále častěji i cha-
tují tu na webech, tu na facebooku či jiných sociálních sítích 
o pivu. Mnohem zasvěceněji. A v tom je příležitost pro kvalitní 
piva. Jejich množství u nás posledních patnáct let stále roste.

Existuje ještě jedna kategorie, která sice v uplynulém 
roce stagnovala, přesto se její pozice mezi pivy upevnila. Jsou 
to piva nealkoholická. Je jich už 25 značek. Možná se růst 
jejich počtu v nebližší době zastaví, ale poroste objem konzu-
movaného nealkoholického piva. A bude ho více nejen v lah-
vích, ale patrně i na čepu, tedy v hospodách a restauracích. 
Odhadujeme, že v místech, kde se sportuje a jezdí na kole, 
může být růst nejrychlejší. Nealkoholické pivo a sport jdou 
dohromady.

Poptávka po pivu v loňském roce tedy celkově poklesla, to 
v nejlepším případě, v některých kategoriích stagnovala, nebo 
i mírně rostla. Co však nebylo prozatím vidět, jsou atraktivní 
marketingové nápady či kampaně, které by stály za pozor-
nost. Dala by se konstatovat až genderová stagnace. Tedy sou-
středění se na jednu věkovou skupinu, na partičku kamarádů. 
Ano, pivo je nápoj společenský, není to nápoj pro osamělého 
jednotlivce. Ale konzumuje se přece také v rámci rodiny nebo 
přátel v mnohem širším věkovém a společenském vějíři. 
Prostě vynalézavost, schopnost oslovit jiné věkové a sociální 
skupiny, je nedostatečná. Kreativita v této oblasti pokulhává. 
Sektor reklamy má před sebou velký kus práce.

Potvrzuje to trend, který je pro mnohé pivovarské odbor-
níky překvapivý. Fenomén piva v PET lahvích, o kterém pivo-
varští odborníci nechtěli ani slyšet. Důvod rostoucí obliby 
tohoto druhu obalu je dán především výrazně lepší kvalitou 
materiálu, do kterého se pivo stáčí. Ten je prakticky s to 
uchovat stejné vlastnosti jako doposud dominující sklo. Navíc 
má tu výhodu, že je lehčí než sklo, a dalším pozitivním jevem, 
který oslovuje mnohé spotřebitele, je obsah balení 1,5 l.
 V sezoně, kdy se stále více griluje, je takové balení velmi poho-
dlné. Svou roli hraje i fakt, že se jedná o nevratný obal. 

Prozatím nepotvrzený, ale podle našeho názoru 
významný marketingový element, který napomáhá popularitě 
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piva, je konání významně se rozšiřujícího počtu pivních 
a pivovarských slavností. Vše vlastně odstartovaly pivovary 
svými dny otevřených dveří a slavnostmi piva na svých nádvo-
řích. Postupně se k nim začala připojovat města, menší místa, 
a dokonce i vesnice. Nabízejí příjemnou vícegenerační lidovou 
zábavu. Pivní slavnosti ve městech mají oproti těm pivovar-
ským jednu výhodu, a tou je nabídka piv. Veřejnost si zvykla 
na to, že díky těmto společensko-kulturním událostem má 
možnost setkat se a ochutnat piva pěti, deseti nebo více pivo-
varů, od velkých po malé nebo ty docela lokální, tedy minipi-
vovary. A není výjimkou, že počet značek přesáhne dvacet. 

Co považujeme za další pozitivní jev související se slav-
nostmi piva, je nesrovnatelně vyšší kultura prodeje nápojů 
a hlavně hygienické podmínky. Jednak prodeje nápojů a jídel, 
jednak počet a úroveň vybavení sociálním zařízením. K pivu 
rovněž patří jídlo, také gastronomie již naštěstí přestala být 
zastoupena pouhou klobásou. Pivo je nápoj, který je vhodný 
a vybízí ke konzumaci gastronomických specialit. Pořadatelé 
toho využívají ke stále pestřejší a širší nabídce jídel.

Již jsme zmínili kulturní část slavností. Není výjimka, 
vystupují-li na akcích umělci, kteří představují špičku sou-
časné hudební scény, ale objevují se také případy, kdy jsou pro 
zájemce k dispozici dvě scény, jedna pro širší posluchačskou 
obec, druhá pro okrajovější hudební žánry. Ještě jednu věc 
je třeba zmínit. Prakticky zmizely soutěže, kdo vypije nejvíc 
piva. Lze konstatovat, že scénáře slavností se vyprofi lovaly 
do té míry, že nabídnou kvalitní zábavu a pobavení širokému 
spektru návštěvníků.

Dalším trendem, který sice není nový, ale mění se kvali-
tativně, jsou zahrádky. Ty se pro pivovary staly místem, jejichž 
prostřednictvím nabízejí svá piva. Mají nezanedbatelnou mar-
ketingovou hodnotu, roli, a to zejména díky slunečníkům se 

jmény a logy pivovarů anebo díky nejnovějšímu trendu – mar-
kýzám. Jsou většinou velmi elegantní a plní obdobnou funkci 
jako slunečníky: nabízejí stín, zútulňují prostředí, a přede-
vším komunikují jméno pivovaru a jeho produkt. Navíc jsou 
zahrádky příjemnou alternativou k mnohdy zakouřeným 
lokálům. I hospody a restaurace se začínají stále více diferen-
covat podle toho, zda tam lze kouřit, nebo nikoliv.

Sledujeme-li trendy kolem českého piva, nebo přesněji 
piva vyrobeného v České republice, uvědomujeme si, jak se 
rozšiřuje nejen kvalita nabízených piv, ale i jejich škála. Pivo 
u nás funguje ve vysoce konkurenčním prostředí, přesto má 
jedno nezanedbatelné specifikum. Tím je fenomén České 
pivo, tedy chráněné zeměpisné označení. Je to velké štěstí, 
velká příležitost a velký závazek – záleží na úhlu pohledu. 
Jedno je však jisté. Díky chráněnému zeměpisnému ozna-
čení České pivo se nikdo nemusí bát, že pokud bude přesně 
a přísně dodržovat stanovené regule, že jeho výrobek bude 
snadno zaměnitelný s konkurencí. Je docela možné, že počet 
piv s označením České pivo neporoste dynamicky, ale pouze 
postupně. Hlavně podle toho, jak rychle si jednotliví výrobci 
uvědomí, že rozdíl mezi jejich a jinými pivy je dán specifi ckou 
technologií využívající výhody zmíněného chráněného země-
pisného označení a mnoha dalších atributů. A to je dobře. 
Piva s tímto označením jsme si doma již oblíbili a roste též 
počet těch, kteří za ním jezdí ze zahraničí. Obojí je prospěšné 
pro domácí ekonomiku.

Pivovary v České republice nejsou imunní vůči eko-
nomickému propadu poptávky, poklesu kupní síly a opatr-
nosti spotřebitele. Lze však konstatovat, že kvalitní pivo si 
našlo a nachází svého konzumenta vždy. Jsme optimističtí: 
nesporně to tak bude platit i nadále. 

 �

v r a c í m e  o b a l y  d o  ž i v o t awww.ekokom.cz

V roce 2009
zajistil systém

EKO-KOM
využití a recyklaci

pro více než

565 560 tun
odpadů.
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Minerální vody 
mají u našich 

spotřebitelů dobrý 
zvuk

Ing. JANA JEŽKOVÁ,
předsedkyně Svazu minerálních vod,

Karlovy Vary

Kvalitní balené vody mají své nezastupitelné místo v pit-
ném režimu většiny Čechů. Ukázala to studie společnos-

ti MindBridge Consulting z prosince 2009. Dle telefonního 
šetření na reprezentativním vzorku populace až tři čtvrtiny 
spotřebitelů kupují a pijí minerální či pramenité vody. Kon-
zumenti oceňují hlavně praktičnost a snadnou dostupnost 
balených vod, jejich chuťové vlastnosti a zdravotní přínosy. 
Přes 70 % z nich soudí, že přírodní minerální a pramenité 
vody obsahují zdraví prospěšné látky. 

Češi si oblíbili hlavně neperlivé ochucené vody, které za 
poslední kvartál zaznamenali nárůst v prodejích až o 114 pro-
cent.

 Často se sama sebe ptám, proč si lidé většinou umějí 
vybrat kvalitní potraviny, ale neumějí si vybrat kvalitní 
vodu, přestože balená voda je také potravina? Je to proto, 
že lidé neumějí nebo nechtějí číst etiketu?

Pouze balená voda je potravinou, jak v legislativních 
smyslu, tak i praktickém. Málokdo si uvědomuje, že pitná 
voda z vodovodu není potravina, ale je to služba, která je 
poskytována v zájmu ochrany veřejného zdraví, tj. především 
jako prevence vzniku epidemií. 

Nejdůležitější pro orientaci je, naučit se číst etikety 
balených vod a podle druhu si vybírat balenou vodu, jakou 
potřebujeme, ať už jsme zdraví, nemocní s dietou, nebo vybí-
ráme vodu pro děti nebo na cesty, sport apod. 

Pravda je, že někteří zákazníci mají své osvědčené značky, 
ale někteří se nedovedou orientovat v nabídce balených vod 
přírodních i ochucených, navíc se nechají ovlivnit nepodlo-
ženým tvrzením médií, různých „odborníků na výživu“, ale 
i neinformovanými zdravotníky. 

Zásadně bychom měli kupovat vodu podzemní, tj. 
vodu minerální pramenitou nebo kojeneckou, která má 
svou biologickou hodnotu a svůj význam pro zdraví.

Limity cizorodých látek, tj. látek, které mohou mít nega-
tivní význam pro zdraví, jsou v těchto podzemních vodách 
stanoveny 10x a pro některé látky až 100x přísnější než pro 

pitnou vodu z veřejného vodovodu, i když samozřejmě i pro 
pitnou vodu jsou hygienické limity stanoveny tak, aby při pití 
nedošlo k poškození zdraví, ale je to jiný druh vody a limity 
jsou stanoveny jinou legislativou, jinou vyhláškou. Některé 
organické látky ani reálně v podzemní vodě být nemohou, 
neboť zdroj je chráněn před civilizačními vlivy ochrannými 
pásmy, uložen v podzemí několik desítek až stovek metrů. 
K výrobě minerálních vod musí výrobce nejen použít pod-
zemní zdroj vody, ale i takový zdroj, který dává dlouhodobou 
záruku stability, má původní čistotu a je chráněn před znečiš-
těním, jeho stabilita je ověřena dlouhodobým sledováním a je 
osvědčen Ministerstvem zdravotnictví.

Každá minerální voda má svoje charakteristické vlast-
nosti a podle toho ji také využíváme. Každý zdroj minerální 
vody musí být podle platné legislativy, která je v současné 
době již harmonizována s EU, pravidelně kontrolován, nejen 
ve fi remních laboratořích, ale i v nezávislých akreditovaných 
laboratořích. Výrobci balených minerálních a pramenitých 
vod mají nejvyšší uznávané potravinářské certifi káty výrobců 
potravin, jejich výroba a obchod je pravidelně auditován.

Pitná voda z vodovodu je regulována zákonem na 
ochranu veřejného zdraví a jeho prováděcími předpisy, není 
to tedy potravina v právním pojetí. Zákon na ochranu veřej-
ného zdraví umožňuje hygienikovi povolení užití vody, která 
nesplňuje požadované limity, vyhlášky na pitnou vodu, tedy 
jiné vyhlášky, než která limituje balené vody, navíc benevo-
lentnější vyhlášky. Pitná voda z veřejného vodovodu se vyrábí 
ze surové vody, která je u nás třetině obyvatel dodávaná z povr-
chových zdrojů, třetině ze zdrojů smíšených, tj. zdroje pitné 
vody jsou více než z poloviny vystavené vlivům vnějšího pro-
středí. Surová voda je složitými technologickými procesy che-
micky i fyzikálně upravovaná, včetně chlorování. V povrchové 
vodě se vyskytují látky, které není vodárenskými technolo-
giemi zatím možné odstranit, tj. především látky hormonální 
– estrogeny, které unikají při stále se zvyšujícím používání 
antikoncepce do kanalizace a dále procházejí přes vodárny do 
sítě, a rovněž tak organické látky – saponátové povahy z růz-
ných čisticích prostředků. Vede se dokonce odborná diskuze 
nad možným alergizujícím vlivem chemických látek při pou-
žívání pitné vody k mytí nebo pití. Důvodů, proč pravidelně 
nepít vodu z vodovodu, je mnohem víc a stačí hledat objek-
tivní informace, třeba ve výsledcích monitorování pitné vody 
z veřejného vodovodu. Právě přidání chloru či dalších che-
mikálií mohou velmi negativně ovlivnit chuť či zápach vody. 
Kvalita vody z vodovodu se značně liší regionálně, zejména 
u malých vodovodů, kde je menší odběr vody, nebo v oblas-
tech s intenzivní průmyslovou a zemědělskou činností bývá 
horší. Obecně závisí kvalita vody z kohoutku na celé řadě fak-
torů, například na stavu koncových rozvodů, za které odpo-
vídají majitelé domů. A právě stav potrubí je podle šetření 
evropských komisí v ČR velmi špatný, mohou z nich do vody 
unikat i škodlivé látky. Kvalita vody tak může kolísat v jednom 
domě, či dokonce i v jednom bytě. Jak je vidět, garantovat kva-
litu vody z kohoutku je komplikované, naopak, když si kou-
píte vodu balenou, vždy víte, co pijete.

Současná ekonomická krize nahrává masivním kam-
paním některých vodárenských společností, kterými se snaží 
zvýšit image vody z vodovodní sítě v očích spotřebitelů. Spo-
třebitel chce ušetřit a je poté náchylnější k argumentům, 
že za menší peníze může dostat stejnou kvalitu. Nicméně 
z kohoutku vám minerální voda nikdy nepoteče. Tyto dva 
produkty nelze srovnávat ani kvalitativně, ani cenově.

Co si můžeme přečíst na etiketách na značkových 
balených vodách? 

Kromě standardního označení výrobku, výrobce, 
jeho adresy a doby trvanlivosti musí na etiketě minerální, 
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pramenité a kojenecké vody být uvedena lokalita, kde se zdroj 
využívá, a název zdroje.

Údaj o původu pramene a složení vody se nedočteme 
na etiketách balených pitných vod! V akcích, které přinášejí 
levné pitné balené vody, především privátních značek, může 
jít právě o vodu z vodovodu, zabalenou v PET, neboť pořád 
platí, co je levné, může být pro nás samé drahé! Platilo to již 
za časů našich babiček a platí to dosud.

Na etiketě minerálních a pramenitých vod musí být cha-
rakteristické složení vody (chemická analýza a název akredi-
tované laboratoře, která rozbor provedla). Přírodní minerální 
voda může být různě mineralizovaná, tj. má různý obsah 
minerálních látek (od nízce mineralizovaných vod, např. 
Dobrá voda, středně mineralizovaných, např. zdroje Mattoni, 
Korunní, Hanácká až po bohaté zdroje na minerální látky, jako 
je např. Poděbradka). Nízká a střední mineralizace je vhodná 
pro všechny kategorie zákazníků, protože nemusí nijak svou 
spotřebu omezovat ani v čase, ani v množství, je vhodná při 
jakýchkoli dietách, pokud splňuje limity kojenecké vody, je na 
etiketě uvedeno „vhodná je i pro přípravu kojenecké stravy“. 
Vyšší mineralizace minerálních vod je zase výhodná pro spo-
třebitele v letním období nebo při sportu, kdy je třeba velice 
rychle doplnit minerály, aby se uhasil pocit žízně, ale i pro 
své výrazné senzorické vlastnosti. Mýtus o tom, že minerálky 
nejsou vhodné pro vysoký obsah solí, je opravdu mýtem, který 
bohužel šíří i neinformovaná zdravotní veřejnost. Skutečnost 
je taková, že minerální vody, i ty nejvíce mineralizované, obsa-
hují max. 1,2 g soli na litr, což je pro představu – množství 
soli, které se vejde na špičku nože. Takovéto množství běžně 
sníme dosolením polévky, nebo až 5x více požitím párku, uze-
ného, ochutnáním brambůrek a jiných slaných pochutin.

Je zakázáno do minerálních a pramenitých vod přidávat 
chemické látky i je dezinfi kovat. Odstraňovány jsou pouze 
některé nestabilní částice (především železo) a úprava nesmí 
změnit charakteristické složení vody.

Podle platných předpisů je třeba uvádět na etiketě i pod-
mínky skladování, tj. upozorněním, aby balené vody spotře-
bitel uchovával v chladu a chránil výrobek před přímým slu-
nečním světlem. Není to banální tvrzení, protože porušení 
podmínek skladování, zvláště v letním období, může vést 
k porušení senzorických vlastností vody, tak jako u jiných 
potravin citlivých na podmínky skladování. Je třeba si uvě-
domit, že balená podzemní voda, pouze balená podzemní, ne 
balená pitná, je přírodní, nekonzervovaná, a proto nesprávným 
skladováním se mohou v láhvi pomnožit tyto přirozeně se 
vyskytující nepatogenní mikrobi tak jako v jiných potravinách 
nesprávně skladovaných. Obsah oxidu uhličitého určuje, zda 
bude voda neperlivá, jemně perlivá nebo perlivá. Neperlivé – 
nesycené vody jsou vhodné pro děti, lidi s citlivým zažíváním, 
překyseleným žaludkem, nemocné s dietami. Oxid totiž mění 

pH, takže nápoje s jeho vyšším obsahem zase mohou být 
vhodné pro podporu trávení u lidí s nižší kyselostí žaludku. 
Důležité je si umět vybrat.

 To, že výrobci balených vod jsou zapojeny do celého sys-
tému recyklace použitých obalů, na etiketě dokládá piktogram 
zeleného bodu. Odpovědnost vůči prostředí si výrobci mine-
rálních a pramenitých vod uvědomují a průmysl se sdružením 
Eko-kom vyvinul vůbec nejefektivnější systém sběru a násled-
ného zpracování druhotných surovin v Evropě. Výrobci do 
něj přispívají pravidelně odváděnými poplatky a Češi jsou 
v recyklaci nejlepší v EU, až 7 z 10 lahví na nealko nápoje se 
recykluje. Také někteří výrobci pro své produkty využívají pre-
formy z regranulátu, čili recyklovaného materiálu. 

 EAN-čárový kód, v němž je zakódován původ zboží, tj. 
země, číslo fi rmy, číslo výrobku a kontrolní číslo. Jiné číslo je 
na jednotce a jiné číslo na sdruženém obalu.

Ochucené minerální a pramenité vody (multivitaminy, 
čaje, aromatizované, perlivé a neperlivé) jsou dalšími z řady 
výrobků, jejichž výroba je samozřejmě náročnější, jak z hle-
diska technologického, tak i ekonomického, ale jejichž kvalita 
vždy nejvíc záleží na druhu použité vody. Ochucené mine-
rální a pramenité vody jsou vyráběny tak, že do podzemní 
vody se přidává cukr, event. sladidla, příslušné aroma, event. 
oxid uhličitý, jehož obsah určuje perlivost nápoje, konzer-
vanty, barviva, extrakty, vitaminové koncentráty a jiné látky 
přídatné. Na trhu jsou ochucené vody, které jsou zcela v sou-
ladu se zdravým životním stylem. Bez konzervantů, bez che-
mických přísad, s čistě přírodními ingrediencemi. Nejsou-li 
ochucené minerální vody chemicky konzervovány, může 
výrobce uvádět na etiketě „Bez chemické konzervace“.

Pozor na rozdíl mezi ochucenou minerální nebo prame-
nitou vodou a limonádou, který je značný, neboť limonáda 
může být vyrobena z pitné vody z veřejného vodovodu. 

Zajímavé je také sdělení o energetické hodnotě nápoje, 
tj. kolik kcal nebo joulů obsahuje jednotkové množství nápoje. 
Využitelná energie v nápojích vychází především z obsahu 
cukrů. Obsah tuků a bílkovin je v nápojích zanedbatelný. 
Energetická hodnota se tedy vypočítá z obsahu cukru, tuku 
a bílkovin v kcal i kJ (1 kcal je 4,16 kJ). 

Označení DDD popř. RDA znamená doporučenou 
denní dávku, která je samozřejmě u různých vitaminů nebo 
minerálních látek různá a je různá i pro děti a dospělé. Nově 
se na etiketách objevuje dobrovolné nutriční značení GDA, 
které v ikonkách poskytuje spotřebitelům detailní informace 
o obsahu energie a živin (bílkovin, sacharidů, cukru a dalších 
významných látek – vlákniny, tuků, nasycených mastných 
kyselin a sodíku) v jedné porci nápojů a jeho podílu na dopo-
ručeném denním množství.

Naučit se číst etiketu znamená, že se něco dozvíme 
o výrobku a můžeme nakupovat cíleně, skutečně to, co 
chceme. 

Značkové balené vody vedle už zmíněné garance kva-
lity mají nesmírnou výhodu v tom, že je můžete mít po ruce 
vždy a všude, při všech činnostech a v jakékoli situaci. To je 
velmi důležité zejména při dodržování správného pitného 
režimu. A ten je zase nezbytný pro naše zdraví. Podle lékařů 
většina Čechů pije málo, a přitom už ztráta 10 % tekutin může 
poškodit organismus a průběžná dehydratace stojí za řadou 
zdravotních problémů. Většina lidí si taky neuvědomuje, že 
musí pít průběžně celý den, protože žízeň je už obrannou 
reakcí organismu, signálem, že něco není v pořádku.

Přejeme Vám úspěšný nákup, ale nezapomeňte si s sebou 
brýle!! Jedinou nevýhodou etiket je, že písmenka na nich jsou 
čím dál menší, protože se tam musí vejít stále více povinných 
údajů. Nezapomeňte, že musíme pít pravidelně a vědomě 
a že není jedno, co pijeme a kolik pijeme!  �
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K možným
příčinám

poklesu spotřeby 
nealkoholických 

nápojů v ČR

JUDr. ZDENĚK HUML, 
výkonný tajemník Svazu výrobců

nealkoholických nápojů

Spotřeba nealkoholických nápojů v ČR v průběhu po-
sledních pěti let stagnuje či se snižuje, což má negativ-

ní dopad na výrobce a na prodejce nápojů. Tyto tendence 
negativně vnímají i zdravotníci. Vždyť pozitivní vliv příjmu 
tekutin na zdraví člověka je všeobecně znám a nezastupitel-
nou roli nealkoholických nápojů při dodržování pitného re-
žimu zdůrazňuje i Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EFSA).

Jednou z příčin poklesu spotřeby nealkoholických 
nápojů u nás je zřejmě jejich zdražování v rámci všeobecného 
růstu cen potravin způsobeného především zvyšováním cen 
vstupních surovin.

Negativní dopad zdražování potravin posílila současná 
globální ekonomická krize. Kupní síla nejen českých domác-
ností se za této krize snižuje. Spotřebitelé tak musí přistu-
povat i k nechtěným úsporám a pečlivě zvažovat své výdaje. 
V našem oboru to znamená, že spotřebitelé stojí před volbou, 
které nápoje budou pít. Zda to budou kvalitní nápoje světo-
vých i národních značek, které se v ČR vyrábějí a které odpo-
vídají nejrůznějším chuťovým preferencím zákazníků a jejich 
příklonu ke zdravému životnímu stylu, či zda svůj pitný režim 
budou dodržovat jiným způsobem. 

Někteří spotřebitelé mohou podlehnout kampaním 
nadnárodních vodohospodářských firem podporujících 
pití kohoutkové vody na úkor kvalitních balených vod. 
Cílem těchto kampaní je přesvědčit zákazníky, že kohout-
ková voda je stejně kvalitní, stejně bezpečná a stejně chutná 
jako voda balená. Spotřebitel je takovým tvrzením klamán. 
Požadavky na kvalitu vody kohoutkové a např. balených pří-
rodních minerálních vod, pramenitých vod či kojeneckých 
vod jsou natolik rozdílné, že se jedná o kvalitativně zcela 
různé produkty. Pro ilustraci mohu uvést, že voda z vodo-
vodu může obsahovat až 25x více dusitanů než balená
pramenitá voda.

Spotřebitelé by si měli rozdíly mezi vodami z pod-
zemních a kontrolovaných zdrojů od konkrétních výrobců 
a vodou kohoutkovou více uvědomovat. Snad k tomu přispějí 
i výsledky nedávné kontroly balených vod, kterou provedla 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, a která potvr-
dila, že balené vody jsou bez závad. Výrobci nealkoholických 
nápojů takový výsledek očekávali a jeho zveřejnění dozorovým 
orgánem přivítali. To, že ze závěrů studie vyplývá, že spotře-
bitelé často mezi jednotlivými druhy balených vod nerozli-
šují a zmíněné diametrálně odlišné legislativní požadavky na 
kvalitu minerálních či pramenitých vod a vody kohoutkové si 
neuvědomují, ale příliš optimistické není. 

Průmysl výroby nápojů jednoznačně vystupuje proti 
tomu, aby ceny potravin rostly i díky dalším faktorům. Jeho 
zástupci se proto připojili k představitelům měst a obcí ČR, 
ke sdružením prodejců a k dalším organizacím, které odmítají 
snahy Ministerstva životního prostředí a různých zájmových 
uskupení zavést povinné zálohy na další druhy nápojových 
obalů. Díky zavedení záloh na nevratné nápojové obaly by 
nápoje byly dražší a tím pro řadu spotřebitelů hůře dostupné. 
Navíc studie, kterou si ministerstvo objednalo u nezávis-
lých odborníků a která měla přinést argumenty pro zavedení 
těchto záloh, ukázala, že PET lahve jsou k životnímu pro-
středí ohleduplné.

Z uvedených příkladů je zřejmé, čím se Svaz výrobců 
nealkoholických nápojů mj. zabývá. Zavazuje nás k tomu sku-
tečnost, že jsme národním oborovým sdružením, které hájí 
společné zájmy tuzemských výrobců limonád, ovocných šťáv, 
balených vod a dalších nealkoholických nápojů a jejich sub-
dodavatelů.

Snažíme se zajistit příznivé podmínky pro rozvoj výroby 
nápojů v ČR. Podílíme se proto na formování legislativního 
a podnikatelského prostředí výroby a distribuce nealkoho-
lických nápojů. Aktivně se účastníme meziresortních připo-
mínkových řízení k nejrůznějším zákonům a vyhláškám (mj. 
vyhláška MZd o balených vodách, vyhláška MZe o výrobě 
nealkoholických nápojů, zákon o obalech, zákon o odpadech 
a řada jiných předpisů). 

Zastupujeme zájmy oboru nejen ve vztahu k zákono-
dárným a výkonným orgánům ČR, ale i k odborným orgánům 
Evropské unie a k mezinárodním organizacím. Jsme členem 
Unie evropských nápojářských asociací UNESDA. Úspěšně 
jsme např. hájili zájmy tuzemských výrobců při formování 
postoje ČR k evropské směrnici o obalech a prosadili jsme, 
aby tito výrobci nebyli diskriminováni ve vztahu ke konku-
renci z jiných států EU.

Věnujeme značnou pozornost zdravému životnímu stylu 
a kvalitě nápojů. Přispíváme např. k realizaci Evropské plat-
formy pro akce, týkající se stravy, fyzické činnosti a zdraví. 
Podíleli jsme se na zpracování návodu k systému kritických 
bodů (HCCP) na podmínky malých a středních podniků a na 
vydání Příručky správné výrobní a hygienické praxe.

Zastupujeme zájmy oboru i ve vztahu k médiím. Činíme 
tak jak formou tiskových zpráv (např. tou k 21. Světovému 
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dni Země, jíž jsme upozornili na nově spuštěné internetové 
stránky zabývající se vodou a jejím vlivem na lidský orga-
nismus www.pijtezdravouvodu.cz), tak podklady pro kon-
krétní adresáty ke konkrétním tématům. 

Stává se, že jsme nuceni reagovat i na nepravdivé či 
zkreslené informace, týkající se našeho oboru. Nedávno např. 
některá média v ČR i v zahraničí psala o tom, že pití slaze-
ných nealkoholických nápojů údajně zvyšuje riziko rakoviny 
slinivky břišní. Média se však již nezmínila o tom, že zdrojem 
těchto informací je studie, která se věnuje tomuto fenoménu 
ve specifi cké komunitě singapurských Číňanů, ani o tom, že 
prestižní výzkumná pracoviště např. ve V. Británii či v USA 
tyto spekulace nepotvrdila.

Svaz výrobců nealkoholických nápojů odsoudil praxi, 
kdy jsou spotřebitelům podsouvány účelově vybrané, zavádě-
jící či dokonce mylné informace s tím, že mají obecnou plat-
nost. Svaz současně uvítal, že vyústěním odborné diskuse 
o zmíněné singapurské studii je konstatování, že pití slaze-
ných nealkoholických nápojů žádné riziko pro vznik rakoviny 
nepředstavuje. Ztotožnil se s odborníky, kteří došli k závěru, 
že rozhodující význam pro zdraví člověka má rovnováha 
mezi příjmem a výdejem energie, jíž je dosaženo pravidelnou 
tělesnou aktivitou.

Tuzemští nápojáři proto svým zákazníkům nabízejí 
široké spektrum kvalitních a bezpečných nápojů, mezi nimiž 
si každý může vybrat ten, který nejvíce odpovídá jeho život-
nímu stylu a chuťovým preferencím.

Pevně věřím, že spotřebitelé v ČR i přes nelehkou eko-
nomickou situaci zůstanou těmto kvalitním baleným nealko-
holickým nápojům věrni a že trend poklesu jejich spotřeby se 
zastaví.

�

Přeprava tekutin – velká výzva
Combo bag-in-box systém poskytuje bezpečný a vysoce hygienický způsob 

přepravy a uchování tekutin. Úspory díky skládacímu provedení a odbourání 

nákladného čištění dělají z Combo kontejneru velmi ekonomické řešení. 

To oceňují uživatelé v potravinářství, kosmetice i farmacii.

SCHOELLER ARCA SYSTEMS S.R.O.

Na Rovince 879, CZ-720 00 Ostrava

Tel. 596 790 010, Fax 596 790 011

info.ostrava@schoellerarca.com

www.schoellerarcasystems.cz

Potraviná ská Revue-Combo 87,5x128 mm.indd   1 23.4.2010   9:28:08

Brenntag CR s. r. o.

Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9, tel.: 283 096 111, fax.: 281 920 589

e-mail: food@brenntag.cz

Dovolujeme si Vám oznámit, že nově zastupujeme fi rmu NATUREX.

Fúzí s Natraceutical Group (Overseal) se fi rma Naturex stala světovým lídrem

v oblasti přírodních produktů pro potravinářský, farmaceutický a kosmetický průmysl.

Nyní můžeme pod logem Naturex nabídnout:

�  více než 350 rostlinných extraktů
�  Careboost® – pro zlepšení paměti
�  Powergrape® – silný antioxidant
�  Cyracos® – pro redukci stresu
�  Svetol® – váhový management
�   Lifenol® – účinný při problémech

v menopauze

�  esenciální oleje
�  oleoresiny
�  přírodní barviva
�  přírodní barviva bez E čísel
�  inaktivní sušené kvasnice
�  Talin® – pro vylepšení chuťových vjemů
�  Hinotes® – přírodní top note
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Víno je tradiční 
nápojovou 
pochutinou

Ing. JIŘÍ SEDLO, CSc.,
předseda Svazu vinařů

České republiky

Réva vinná je mnohonásobně starší než člověk, a proto ji 
již první zemědělci znali. Relativně brzy se naučili využí-

vat jejích plodů i k přípravě vína, někdy před více než 8 tisí-
ci lety. Chléb a víno symbolizují i v křesťanství život člověka. 
Ve většině vyspělých kultur mělo víno své vyhrazené místo,
často i při náboženských obřadech.

Nejinak je tomu dnes. Záměrné pěstování révy vinné 
se sice muselo nejdříve, poměrně nedávno, vrátit na ostatní 
kontinenty, ale pak se kult vína rychle vracel i v novém světě. 
Z Evropy se tak rozšířilo vinařství v Severní a Jižní Ame-
rice (16. století), jižní Africe (17. století) a v Austrálii (18. 
století). Tím si Evropané nevědomky vytvořili konkurenci 
po celém světě, protože většina mimoevropských států pro-
dukuje více vína, než spotřebovává (Argentina, Austrálie, 
Chile, Jihoafrická republika, Nový Zéland). Odbytištěm 
jejich produktů jsou především Evropská unie, Spojené 
státy a Rusko (Graf 1).

Na území ČR je příprava vína prokázána přibližně dvě 
tisíciletí. Vinařství se věnovali i naši panovníci, někteří přímo 
v praxi produkci vína, jiní regulacím a podporám oboru a ti 
ostatní je podporovali alespoň konzumací vína. K těm nej-
známějším patří kníže Svatopluk, kníže Bořivoj, sv. Václav, 
kníže Spytihněv II., císař Karel IV., moravský markrabě Jošt, 
král Vladislav II. Jagellonský, císař Rudolf II., Lichtenštej-
nové a další významné rody. 

Nejstarší vinařské regulace na našem území pochází 
ze 13. století. Víno jimi bylo chráněno pomocí trestů proti 
pančování a vinice proti loupežím. Nejvyšším trestem byl 
hrdelní, následovaly „drobnější“ jako ztráta ruky až po 
peněžní tresty. Víno tak patří od nepaměti k nejvíce regu-
lovaným a dozorovaným komoditám. I v současnosti pro-
chází každá šarže jakostního vína státní kontrolou, která je 
složena z chemické analýzy a smyslového posouzení v nezá-
vislé komisi znalců. U vína s přívlastkem tomu předchází 
ještě úřední posouzení kvality a množství suroviny k jeho 
přípravě = hroznů. Není pak divu, že už po staletí se víno 
spojuje s jeho původem, které se významně podílí na jeho 
charakteru. Obecně platí, že čím vyšší kvalita vína, tím je 
bližší místo určení původu hroznů, od státu přes vinařskou 
oblast, podoblast, obec až po viniční trať. Poslední dvě staletí 
jsou charakterizována legislativní úpravou prostřednictvím 
samostatného vinařského zákona, tedy s výjimkou let 1948 
až 1995, kdy bylo vinařství regulováno prostřednictvím 
ČSN. První vinařský zákon na našem území byl přijat ještě 
v rámci Rakousko-Uherska v roce 1907 a platil i po celou 

Graf 1
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dobu existence První republiky. V roce 1995 byl schválen 
druhý vinařský zákon navazující na ten první a stav v okol-
ních zemích, v nichž nebyla zákonná regulace přerušena. 
Tím se podařila výrazně zvýšit kvalita našich vín. V roce 
2004, v souvislosti se vstupem do EU, byl přijat v pořadí již 
třetí vinařský zákon na území ČR, který se v současné době 
novelizuje. Důvodem k tomu je v minulém roce ukončená 
reforma trhu s vínem v EU. 

Po vstupu ČR do EU jsme se zařadili do „společ-
ného“ trhu s přebytkem vína. I když EU stále vyváží mírně 
více vína v porovnání s jeho dovozem, je to za cenu export-
ních dotací. Proto je v EU plocha vinic regulována. Před 
vstupem ČR do EU jsme žádali o výjimku, protože jsme měli 
nižší plochu než před rokem 1990 a současně pokrytí spo-
třeby naším vínem nečinilo ani 1/3. Přesto jsme výjimku 
nedostali, a tak jsme zvýšili plochy vinic novými výsad-
bami těsně před vstupem do EU. Současná plocha vinic
se blíží 17 500 ha, z 1/3 je osázena modrými odrůdami a ze 
2/3 bílými. 

Graf 2 

Tuzemská produkce vína se v průměrném roce pohy-
buje kolem 700 tis. hl, zatímco spotřeba vína u nás trvale 
narůstá a nyní se blíží 2 mil. hl ročně. Za posledních dvacet 
let se tak zvýšila z 12 l/osoba/rok na téměř 20 l/osoba/rok. 
Ale i tak jsme v rámci EU hluboce pod průměrem (průměr 
EU činí 30 l/osoba/rok), a proto očekáváme v příštím deseti-
letí další plynulý nárůst spotřeby vína. Průměrnou spotřebu 
vína na hlavu a rok ve vybraných evropských státech uvádí 
následující graf 3 (červeně jsou zobrazeny státy s narůstající 
spotřebou, modře se stagnující a žlutě státy s klesající spo-
třebou): 

Graf 3

V poslední době je něco málo přes polovinu celkové 
tuzemské produkce vína uváděno na trh jako víno jakostní 
a víno s přívlastkem, menší část pak především jako víno 
zemské a stolní víno. Celá 1/3 hroznů ze sklizně 2009 je zpra-
cována jako víno s přívlastkem, to znamená, že tyto hrozny 
prošly státní kontrolou, a stejně tak tomu bylo nebo bude 
u následně z nich získaného vína.

Ve 21. století máme ve vinohradnictví vůbec štěstí na 
počasí. Poslední, zcela likvidační mráz, který zničil veškerou 
úrodu hroznů a význačně ovlivnil sklizeň ještě následujících 
dvou let, řádil na začátku roku 1985. Ne že by nás v následu-
jících letech zimní a jarní mrazy, krupobití a choroby nechaly 
na pokoji, ale od té doby neklesl nikdy průměrný výnos v ČR 
pod 50 % dlouhodobého průměru.  Výjimkou nebyl ani ročník 
2009, kdy v důsledku mrazů, krupobití a nevhodných (pro 
hrozny, pro choroby naopak vhodných) vláhových poměrů 
došlo ke značné redukci výnosu hroznů. Meziroční pokles 
množství sklizně hroznů v ČR činil 32 % a v porovnání s dese-
tiletým průměrem to bylo o 1/5 méně. Nutno přiznat, že před-
cházející dva roky zase byly nadprůměrné. Vývoj sklizní za 
posledních 25 let uvádí graf 4:

Graf 4

Výnos hroznů má zásadní vliv na rentabilitu vinohrad-
nictví, která není právě ideální. Ale zpracováním vlastních 
hroznů na víno si podniky situaci zlepšují. Druhým faktorem 
ovlivňujícím cenu hroznů je jejich kvalita. Ta je zpravidla vyšší 
při nižším výnosu, i když to neplatí úplně vždy. Poslední dese-
tiletí vínům skutečně přálo, ale k nejlepším ročníkům v ČR 
i v rámci tak vynikajícího období patří ročníky 2000, 2002, 
2003, 2006, 2008 a 2009.

Graf 4
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Takových vín a ročníků by byla věčná škoda nevyužít 
i k prezentaci vinařství ČR v zahraničí. Proto se naši vinaři 
zúčastňují vyhlášených mezinárodních soutěží vín v zahra-
ničí, kde jejich vína získávají prestižní ocenění. Tyto soutěže 
se nacházejí prakticky ve všech vinařských zemích, včetně 
Francie a Itálie, ale nechci obtěžovat jejich vyjmenováváním. 
Přesto bych chtěl zdůraznit, že jenom necelých třicet zašti-
ťuje OIV (Mezinárodní organizace pro révu a víno), a na 
jedné z nich, Terravino v Izraeli, byla Česká republika v roce 
2008 vyhodnocena jako nejúspěšnější stát světa. Při rozsahu 
našeho vinařství v porovnání se světem je to, domnívám se, 
informace nepotřebující další komentáře. 

Již jsem se zmínil, že nemůžeme obyvatele ČR plně 
uspokojit množstvím tuzemského vína. Je to pro nás před-
nost, protože tím ponecháváme téměř 1/2 objemu trhu 
pro jednodušší a levnější vína, kterým se nevěnujeme. Ta 
pochází z dovozu a jsou v různých obalech. Zde musím 
přiznat, že stále existuje segment, asi 15 % trhu, který je 
vyhrazen dovozovým vínům, která jsou pro nás konku-
rencí v kvalitě i ceně. A je to různé podle států. Například 
dva extrémy − průměrná cena vína v obalech do 2 litrů 
dovezeného v roce 2009 ze Španělska nedosáhla ani 20,- 
Kč/l, cena takového vína dovezeného z Francie přesáhla 
70,- Kč/l, a blížila se tak průměrné ceně našich vín. Jak je 
známo, s cenou souvisí i kvalita.

Náš export vína je z výše uvedeného důvodu nízký, ale 
přesto dlouhodobě roste a v současnosti jeho objem dosahuje 
20 % tuzemské produkce vína. Dovoz je samozřejmě téměř 
o řád vyšší. Obecně platí, že vyvážíme dražší víno oproti 
dováženému vínu. Celková každoroční hodnota tuzemského 
vína se pohybuje kolem 2 až 3 miliard Kč, dovoz vína přesa-
huje částku 3 miliard Kč a náš export osciluje kolem hodnoty
0,4 miliardy Kč. V roce 2009 se v důsledku krize a vyšších 
výnosů hroznů v letech 2007 a 2008 mírně snížil dovoz vína, 
kdežto vývoz zůstal na úrovni předcházejícího roku.

Krize se podepsala i na trhu s vínem. Množství proda-
ného tuzemského vína se nesnížilo, ale poklesly jeho ceny. 
Snížil se i prodej vína v gastronomii, ale objemem to bylo 
vyváženo prodejem přes potravinářské řetězce. K nárůstu 
prodeje tuzemských vín v řetězcích určitě pomohlo i budo-
vání značky „Vína z Moravy, vína z Čech“.

Závěrem bych se rád zmínil o Svazu vinařů ČR (SV ČR). 
Je dobrovolným profesním sdružením právnických a fyzic-
kých osob zabývajících se vinohradnictvím a vinařstvím. 
Historické kořeny lze nalézt ve Vinařském spolku pro Krá-
lovství české z roku 1881 a Zemském vinařském spolku pro 

Markrabství moravské z roku 1902, které byly členy Říšského 
rakouského svazu vinařů. Po pádu monarchie vznikl v roce 
1921 Ústřední svaz vinařů československých (ÚSVČ), sdru-
žující vinaře z Čech, Moravy, Slovenska a Podkarpatské Rusi 
(národnostně Čechy, Slováky, Rusíny, Němce a Maďary). 
V roce 1907 začal Zemský vinařský spolek pro Markrabství 
moravské vydávat odborný časopis Vinařský obzor, který poz-
ději předal ÚSVČ. V roce 1948 byly všechny tyto organizace 
zrušeny a časopis vydávala pod různými názvy (Vinařství, 
Vinohrad) různá vydavatelství v rámci ČSSR. Po roce 1968 
byly založeny jako ČSVTS spolky Cech českých vinařů (CČV) 
a Moravín. V roce 1991 obnovil Moravín vydávání časopisu 
Vinařský obzor, který v roce 1997 převzala Českomoravská 
vinohradnická a vinařská unie (ČMVVU). ČMVVU vznikla 
v roce 1993 jako profesní sdružení právnických a fyzických 
osob zabývajících se vinohradnictvím a vinařstvím, členy byly 
CČV, Moravín a další právnické a fyzické osoby, ale současně 
existoval Českomoravský svaz vinařských podniků (ČSVP), 
který hájil zájmy větších zpracovatelských fi rem. V roce 2004 
se ČSVP dohodl s ČMVVU na vytvoření Svazu vinařů ČR, 
v níž bude ČSVP členem jako ostatní spolky. SV ČR, pro-
tože sdružuje pěstitele révy i zpracovatele hroznů, je členem 
Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. Současně 
je členem AREV (Sdružení evropských vinařských regionů) 
a prostřednictvím členství v Agrární komoře ČR se účastní 
jednání pracovní skupiny COPA/COGECA pro víno a poradní 
skupiny pro víno při Evropské komisi. Členská základna
SV ČR nyní obhospodařuje 61 % plochy vinic ČR, produ-
kuje 80 % tuzemského vína a přímo v oboru pracuje u členů
2 225 přepočtených osob. 

Zdroj fotografi í v tomto článku:
www.wineofczechrepublic.cz

 �



20
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

0
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

PLMA 2010
v plném proudu

Rok se s rokem sešel a už tu máme zase veletrh PLMA’s
World of Private Label. Nejvýznamnější veletrh privát-

ních značek na světě s 25letou tradicí určený výhradně pro 
odbornou veřejnost probíhá ve dnech 18. až 19. května 2010 
v areálu RAI v Amsterdamu. Mezi vystavovateli najdeme zá-
stupce z celé Evropy, ze zámoří, ale i z Blízkého východu. Kaž-
doročně účast zaznamenává přes 3 000 vystavovatelů z 65 
zemí. Přibližně dvě třetiny vystavovatelů zastupují potravi-
nářský sektor a jedna třetina nepotravinářský sektor − zde 
jsou zastoupeny výrobky typu kosmetika, zdraví a krása, do-
mácnost, kuchyně, autokosmetika, zahrada a podobně. Na 
výstavišti budou moci návštěvníci zhlédnout 39 národních 
a regionálních pavilonů. Součástí akce jsou i semináře, jejichž 
program nabízí nejnovější průzkumy trhu, trendy a další prů-
myslové novinky. Semináře mají být pro maloobchodníky ná-
vodem, jak se úspěšně prosadit v oblasti privátních značek.
Nepochybnou výhodou účasti na veletrhu je možnost potkat 

v jádru dobrá.Ukážeme vám, která je...

V ÝJ I M E Č N Á  K VA L I TA  Z A R U Č E N Awww.eklasa.cz

Oba výrobky vypadají na první pohled stejně. Ale ty podstatné rozdíly se skrývají  uvnitř. Výrobky označené KLASA 
nesou pečeť zcela výjimečné kvality. Ať je to unikátní receptura, specifi cký proces výroby, či mimořádná kvalita surovin.

Potravin_revue_KLASA_180x128_Svestky.indd   1 4/14/10   10:34:02 AM

se s nákupčími mezinárodních obchodních řetězců a osobně 
jim prezentovat výrobky. Touto cestou se pak snáze dostává 
zboží do obchodních řetězců. 

V tomto roce se prezentuje na společném stánku 
KLASA o ploše 108 m² celkem 9 výrobců: ACCOM holding 
s. r. o. (mléčné výrobky), ALIKA a. s. (suché plody a ovoce), 
ALTIS Kolín s. r. o. (cukrovinky), INTERLACTO, spol. s r. o. 
(mléčné výrobky), MADETA a. s. (mléčné výrobky), POEX 
Velké Meziříčí, a. s. (suché plody a ovoce), POLABSKÉ
MLÉKÁRNY a. s. (mléčné výrobky), PRO-BIO, obchodní 
společnost s r. o. (mlýnské výrobky), SEMIX PLUSO, spol. 
s r. o. (pekařské a cukrářské směsi).

U příležitosti veletrhu bude publikován expoziční 
katalog výrobců KLASA. Pro české vystavovatele bude servis 
zajišťovat čtyřčlenný tým hostesek a promotérů. 

Crest Communications

�

l
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www.templarske-sklepy.cz

Templářské sklepy Čejkovice 
přináší převratnou řadu Bio vín!

I my si uvědomujeme, že nemáme 
Zemi jen na jedno použití a cítíme 
potřebu vrátit se ke kořenům, tedy 
k tradičním výrobním postupům 

a rovnováze v přírodě.

BIO COLLECTION 

w w w. s c h u t i d o t o h o. c z

C hoceňské pomazánkové 
popr vé na sladko

Výhody oprot i  s tandardním 
s ladkým pomazánkám na trhu:

 nižš í  obsah tuku až  o  66 %
 nižš í  obsah cukru až  o  70 %
 nižš í  kalor ická  hodnota  až  o  62 %
 bez  konzer vačních látek
 bez  lepku
 bez  oř íšků

Sladkosti_inz_180x128_body.indd   1 5.5.2010   11:01:39
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Znovín
boduje

Znovín Znojmo, a. s., se sídlem v Šatově ukončil rok 2009 
velmi úspěšně. I když ekonomická krize se projevila 

i v tomto oboru. Znovínu se z toho důvodu o něco snížil po-
díl prodejů do restaurací a hotelů, udržel objem v obchodních 
řetězcích, ale zvýšil podíl tržeb svým přímým prodejem, tedy 
fyzickým osobám a fi rmám. Právě přímé prodeje, ať už pří-
mo ve Znojmě v prodejnách Horní Česká a Louckém klášteře, 
anebo v prodejnách a distribučních centrech po České repub-
lice, tvoří a budou tvořit významný podíl prodejů Znovínu. 
Znovínu také pomáhá zásilková služba poštou a rozvoz zdar-
ma přímo do bytu a fi rem při objednávce vín nad 5 000 Kč.
K tomuto významně přispívá v půlročních cyklech vydávaný 
„Katalog vín, služeb a informací“ a silný internetový obchod. 
Důležitou součástí marketingu a přímých prodejů jsou tzv. 
„Jarní putování po vinicích Znojemska“ a „Podzimní puto-
vání po archivních sklepích Znovínu“, organizované Znoví-
nem již více než 10 let, které mají přímý prodejní i marketin-
gový zásah.

Dobře se daří rozvíjet již 15 let provozovaný „Vinařský 
turistický program“ ve Znojmě a v okolí. Skvost v České 
republice vinice Šobes, Malovaný sklep v Šatově, ochutnáv-
kový stánek na vinici v Havraníkách i aktivity v Louckém kláš-
teře ve Znojmě jsou dnes již pojmem. V Louckém klášteře ve 
Znojmě je vinařsko-bednářské muzeum, návštěvnické cen-
trum, prodejna lahvových a sudových vín, sýrů včetně kozích, 
sazenic révy vinné, konferenční sály i jedinečná sbírka dnes 
již více než 500 uměleckých děl českých výtvarníků a malířů. 
Znovín zde organizuje ochutnávky vín, prohlídky Louc-
kého kláštera a spoluprovozuje i okružní jízdy „Vinařským 
turistickým kolovým vláčkem“ po historických atraktivitách 
města Znojma. Prakticky od Velikonoc je zde pro veřejnost 
otevřeno denně, včetně sobot a nedělí až do podzimu, kdy 

Vinice Šobes

Ochutnávkový stánek na vinici v Havraníkách

se zde prodává i burčák a organizují akce jako Burčákfest, 
burčákové dny atd. 

Jedinečné jsou i tzv. privátní boxy na uložení znovín-
ských vín pod Moravským sklípkem v Šatově, kterých je 
v současné době již více než 2 000, což je – troufnu si říci – 
světový unikát! 

Znovín je aktivní při provozování cykloturistiky na Zno-
jemsku, která je zde velmi zajímavá. Na cyklotrasách pod 
Znojmem, směrem k rakouským hranicím, jsou vinice, ale 
i stepní krajina a lesy Národního parku Podyjí. Na kole lze 
vyrazit i do sousedního Rakouska, kde jsou také velmi zají-
mavé cyklostezky. Velká část cyklotras není vedena silničními 
komunikacemi, což je velká výhoda. Samozřejmě ochutnáv-
kové stánky Znovínu po cestě, otevřené celou sezonu včetně 
sobot a nedělí, vyjížďky jen zpříjemní. 

Znovín vydal i soubory map pro chůzi s holemi, tzv. 
Znovín Walking. Pro pěší turisty je krajina pod Znojmem 
obzvlášť vhodná. 

Na Znojemsku se daří zejména bílým aromatickým 
odrůdám, kterým zde vyhovuje střídání nočních a denních 
teplot v létě, neboť se tvoří více aromatických látek v hroznech 
a následně ve víně. Studený vzduch sestupující z Českomo-
ravské vysočiny v noci ochlazuje přes den rozpálené hrozny, 
tím se tyto aromatické látky vytváří ve větší míře. Znovín má 
vynikající Sauvignon, Tramín, Ryzlink rýnský i Veltlínské 
zelené. V červených vínech pak Zweigeltrebe a Rulandské 
modré. Pikantní a velmi žádaná jsou i růžová vína z odrůd 
Zweigeltrebe a Cabernet Sauvignon. 

Ročník 2009 byl opravdu, co do kvality, mimořádný. 
Byla sice nižší úroda, avšak vína jsou vynikající. O tom 
svědčí i výsledky z posledních mezinárodních výstav vín. 
Znovín získal stříbrnou medaili na mistrovství světa Char-
donnay du Monde ve Francii, právě s Chardonnay – pozdní 
sběr, ročník 2009. Mladý Tramín se stal šampionem výstavy 
Znojemské vinařské podoblasti a Sauvignon – výběr 
z bobulí šampionem výstavy v Šatově. Zweigeltrebe ročník 
2009 – pozdní sběr získal stříbrný pohár na výstavě Víno & 
Destiláty 2010 v Praze. Mimořádný úspěch získala mladá 
vína na mezinárodní výstavě v Zagrebu. Hned tři stříbrné 
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a jedna bronzová medaile jsou opravdu vinařský úspěch. 
Stříbrnou medaili získalo Veltlínské zelené 2009 – pozdní 
sběr, na trh nově uváděný sekt Charles Sealsfield a Velt-
línské zelené 2009 – VOC Znojmo. Bronzovou medaili 
pak získal Sauvignon 2009 – VOC Znojmo. Vína VOC jsou 
každoročně uváděna na trh od 8. května. Právě zavádění 
apelačního systému na Znojemsku – tedy obdobného sys-
tému jako ve Francii, Itálii nebo Španělsku – Znovín velmi 
napomáhá. Tento zatím u nás jediný zavedený systém VOC 
Znojmo (vína originálně certifikovaná) upřednostňuje 
oblast a viniční tratě – tedy tzv. terroir před cukernatostí 
hroznů, která je v posledních letech díky velmi příznivým 
ročníkům vysoká. Dobře se Znovínu prodávají i vína z tzv. 
Terroir Clubu, tedy vín z konkrétních viničních tratí, do kte-
rých je vtělen i charakter příslušné vinice. Ke zvýšení ori-
ginality vín používá Znovín i své kvasinky z konkrétních 
viničních tratí a vína jsou pak distribuovaná pod označením 
Terrour Levure (Levure – kvasinka). 

Poslední velmi úspěšnou řadou jsou i vína označená 
samolepkou „Ještěrka zelená“ – latinsky Lacerta viridis – 
jsou vyráběna z hroznů z viničních tratí, které jsou současně 
i teritoriem vzácné a velmi krásné ještěrky zelené. Ještěrka 
zelená se v České republice vyskytuje pouze v ekologicky čisté 
krajině. Na Znojemsku jsou to i vinice na kamenitém podloží 
v povodí meandrující řeky Dyje.

Svým systematickým rozvíjením turistických aktivit, 
rozmanitosti a kvality vín i osvětou k vínu si fi rma buduje svou 
pozici i v budoucnosti. Směr, který si Znovín jako ryze česká 
fi rma vytýčil, charakterizuje jeho slogan: „Znovín – vína hrdá 
na svůj původ“. 

Ing. Pavel Vajčner

�

Vína označená samolepkou „ZELENÁ 
JEŠTĚRKA“ latinsky LACERTA VIRIDIS, 
jsou vyráběna z hroznů z viničních tratí, které 
jsou současně i teritoriem vzácné a velmi 
krásné ještěrky zelené. Ještěrka zelená – hýřící 
smaragdově měnícími se barvami – se v České 
republice vyskytuje jen na několika lokalitách, 
vždy však pouze v ekologicky čisté krajině. 
Na Znojemsku jsou to i vinice na kamenitém 
podloží v povodí přirozeně meandrující řeky 
Dyje táhnoucí se od Šobesu, přes vinařské obce 
Hnanice, Havraníky, Znojmo, Načeratice 
a končí v Tasovicích a Krhovicích.

Zelená ještěrka
LACERTA VIRIDIS

www.znovin.cz
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Víno & Destiláty 2010
Ve dnech 27. až 29. dubna 2010 se konal v areálu Výsta-

viště Praha v Holešovicích již 13. ročník mezinárodního 
nápojového veletrhu pro gastronomii VÍNO & DESTILÁTY. 
Tento veletrh je významnou potravinářskou událostí jak pro 
vinaře, tak jejich obchodní partnery. Těší se však i velkému 
zájmu široké veřejnosti. 

Letošní ročník − také již tradičně − otvírali významní 
hosté veletrhu a vrcholové osobnosti naší hospodářské 

a politické reprezentace. Za Ministerstvo zemědělství to letos 
byl Stanislav Kozák, náměstek ministra, a za Parlament České 
republiky − Senát jeho předseda Přemysl Sobotka. 

Cenu veletrhu VÍNO & DESTILÁTY 2010 a s tím spo-
jený titul „Champion“ a pohár premiéra České republiky 
získalo bulharské víno Questin Mark 2008 od fi rmy Katar-
zyna Estate. Nejlépe oceněným tuzemským vínem se stalo 
Chardonnay 2007 slámové víno ze společnosti Vinium 
Moravium Bzenec. Obě ceny předal vítězům ministr země-
dělství Jakub Šebesta.

 Ing. František Kruntorád, CSc.   �

Zleva: František Veselý, ředitel VEGO PRAG, spol. s r. o., Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR, Stanislav Kozák, náměstek 
ministra zemědělství, Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu ČR, a Ivo Dvořák, hlavní sommelier společnosti Makro

Zleva: Dr. Peter Hancvencl, vyslanec velvyslanectví Rakouské 
republiky pro zemědělství a životní prostředí, Ing. Hugo Roldán, 
ředitel odboru komunikace MZe, JUDr. Zdenka Ehlová,
vrchní ředitelka sekce ministra, MZe, Ing. František Sládek, 
CSc., vrchní ředitel Sekce potravinářských výrob – Úřad pro 
potraviny, MZe; doprovod pana Hancvencla.

K dobré pohodě účastníků veletrhu přispěla také letos cimbá-
lová skupina Jožky Šmukaře.
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Manažerem roku 
Ing. Pavel Pastorek

„Vše co dělám, dělám naplno, nic nechci ošidit,“ 
říká Ing. Pavel Pastorek, generální ředitel společnosti 
Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, držitel 
titulu Vynikající manažer střední fi rmy 2009. O pravdi-
vosti jeho slov je možné se přesvědčit při návštěvě fi rmy, 
kterou řídí, a to od jejího založení, přesněji vyjádřeno, od 
jejího obnovení. Na vysvětlení dodává: „Původní vinařské 
družstvo působilo od roku 1936 až do roku 1952, kdy jeho 
majetek byl zestátněn. Po změně poměrů v roce 1989 
jsme vinařské družstvo obnovili, já jsem vypracoval a také 
obhájil konkurenční privatizační projekt, takže začátkem 
roku 1994 jsme začali hospodařit. Začátky nebyly lehké, 
začínali jsme prakticky z nuly, mimo předraženého vína, 
které nám odprodal privatizovaný státní statek, jsme 
neměli nic − obchodní kontakty na prodej vína, dodavateli 
hroznů byli pouze členové vinařského družstva, navíc jsme 
museli splácet zakoupený závod, takže řada lidí v našem 
okolí nám prorokovala brzký zánik.“ 

Díky nesmírné pracovitosti, píli a hlavně s pomocí „zdravé-
ho selského rozumu“ se podařilo ing. Pastorkovi úspěšně 

vyřešit všechna úskalí této doby a vinařské družstvo se začalo 
postupně vzmáhat. 

„Není možné řešit moc věcí najednou,“ dodává ing. Pas-
torek, „vyplatilo se mně postupovat po jednotlivých krocích, 
vždycky si stanovit prioritu, která měla přednost.“ Tak se zor-
ganizovala ekonomika včetně účetnictví, položily se základy 
výrobě vína a začalo se budovat oddělení pro marketing. Za 
jedno ze stěžejních rozhodnutí považuje vytvoření ochranné 
známky v podobě historického templářského kříže. „Neváhal 
jsem a ihned jsem začal pracovat na zaregistrování této 

známky nejen v České republice, ale současně i v celé Evropě 
a dnes máme tuto známku chráněnou i v několika tzv. třetích 
zemích − Japonsko, Rusko, Kanada.“ Že se vyskytli závis-
tivci, kteří měli zájem vinařské družstvo o tuto výjimečnost, 
která staví Čejkovice do první řady vinařů v republice, při-
pravit, o tom taktně mlčí.

„V současné době se připravujeme na vstup na zahra-
niční trhy, i když i zde nejsme úplnými nováčky,“ pokračuje 
Ing. Pavel Pastorek. Pro lepší zajištění odbytu vína v sou-
sedním Slovensku tam založili před čtyřmi roky dceřinou 
společnost. „Bylo to jedno z kategorie strategických rozhod-
nutí,“ dodává. V současné době společnost zkoumá možnosti 
proniknutí na trhy dalších zemí, a to i formou účasti na růz-
ných zahraničních výstavách (Düsseldorf, Londýn, Moskva), 
takže si můžeme být téměř jisti skutečností, že za pár let při 
návštěvě některých okolních států narazíme na láhev vína 
s templářským křížem.

Na výzvu říci něco více o sobě, skromně poznamenává: 
„Na vesnici v zemědělství jsem vyrostl, zemědělství jsem 
vystudoval, a to Agronomickou fakultu Vysoké školy země-
dělské v Brně. Od ukončení studií pracuji pouze v zemědělské 
prvovýrobě v různých technických funkcích, posledních
16 let vedu vinařské družstvo.“ Vždy dával přednost pobytu 
a pohybu v přírodě, s rodinou obdělává více než 2 hek-
tary vlastní vinice, a pokud mu zbude chvíle volna, projde se 
„revírem“ – jeho koníčkem je myslivost. 

A k tomu dodává: „Práci, kterou dělám, bych nemohl 
zvládat bez podpory a hlavně tolerance ze strany rodiny, které 
i touto cestou opětovně děkuji. Výsledky, jakých dosahuje 
naše fi rma, to nejsou pouze mé zásluhy, je to výsledek celého 
týmu lidí, kteří se dokáží domluvit, dokáží táhnout za jeden 
konec toho příslovečného provazu.“

A právě dlouhodobé vynikající hospodářské a ekono-
mické výsledky vinařského družstva pod vedením Ing. Pavla 
Pastorka ve vazbě na další kritéria soutěže rozhodly o udělení 
titulu Manažer roku 2009. Redakce

�

Ing. Pavel Pastorek (uprostřed) s náměstkem ministra zemědělství Stanislavem Kozákem (vlevo) a předsedou Senátu Přemyslem 
Sobotkou na veletrhu Víno & Destiláty v Praze
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Dne 22. dubna 2010 bylo od-
měněno 72 fi nalistů soutě-

že na pražském Žofíně. Mezi 
třemi vyznamenanými v od-
větví potravinářského průmys-
lu byl Ing. Petr Marek, ředitel 
Choceňské mlékárny. 

Na naši otázku: „V čem 
si myslíte, že je základ pro zís-
kání prestižního ocenění?“ 
skromně odpověděl: „Přede-
vším si musí někdo všimnout, 
že jste dobří a splňujete určitá 
kritéria vypsaná vyhlašova-
teli. Musí si dát práci se zpra-
cováním potřebného návrhu 
a mít odvahu návrh předložit. 
Pro mne bylo milým překva-
pením, že mne jako mlékaře 
navrhli zemědělci. Nesmírně si 
toho vážím.“

Ing. Petr Marek je vrcho-
lovým manažerem již 30 let, 
nejprve pracoval v zemědělství 
a od roku 1992 je ředitelem 
Choceňské mlékárny. Pod jeho 
vedením dosahuje mlékárna 
vynikajících hospodářských 

Ing. Petr Marek
– finalista soutěže Manažer roku 2009

výsledků. Choceňská poma-
zánková másla, smetanové 
jogurty i tvarohy patří mezi 
TOP výrobky na českém trhu, 
jsou nositeli národní značky 
kvality KLASA. Serióznost 
a stabilitu obchodních vztahů, 
zvláště s dodavateli mléka, 
považuje ředitel za jeden ze 
základních pilířů úspěšného 
podnikání. K tomu přidává 
schopnost obklopit se šikov-
nými lidmi a napřít síly stejným 
směrem. Vychází z Komen-
ského, který již před 400 lety 
napsal, že základem úspěchu 
je: „umět, moci a chtít“.

Ing. Petra Marka známe 
nejen jako schopného mana-
žera, ale především jako člo-
věka, v jehož životě jsou 
morální hodnoty na prvním 
místě. O to více je třeba pro-
jevit uznání k ocenění, neboť 
tyto vlastnosti v dnešní době 
mnoha úspěšným lidem chybí.

Redakce

�

Každoročně pořádá Česká manažerská asociace,

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

a Svaz průmyslu a dopravy České republiky soutěž Manažer roku.
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Choceňské 
pomazánkové 
máslo slavilo

Choceňská mlékárna uspořádala dne 11. května 2010 v Pra-
ze tiskovou konferenci na počest 30. výročí výroby poma-

zánkového másla v Chocni. Na konferenci vystoupil jeden 
z autorů českého patentu na výrobu tohoto unikátního vý-
robku doc. Ing. Ladislav Forman, CSc., aby vzpomněl vznik 
a začátky výroby v mlékárně Liberec. Zde byla výroba zaháje-
na v roce 1977, Choceňská mlékárna byla druhá.

Pomazánkové máslo je vyráběno zakysáním smetany, 
obohacené sušeným mlékem, bez konzervačních látek. Obsa-
huje 31 % tuku a minimálně 45 % sušiny (klasické máslo obsa-

huje 80 % tuku). Oba druhy másla jsou mléčnými výrobky 
a musí obsahovat pouze mléčný tuk. 

Spotřebitelská veřejnost oceňuje vynikající užitné hod-
noty pomazánkového másla, lahodnou chuť, vynikající konzis-
tenci, dobrou roztíratelnost a univerzální použití, především 
ve studené kuchyni. V posledních letech se uvádí na trh v růz-
ných variacích ochucení. Jeho spotřeba neustále stoupá. 

Choceňské pomazánkové máslo si získalo velmi dobrou 
pozici na českém trhu. Spotřebitelé vysoko hodnotí stabilní 

a vynikající kvalitu, obchodníci spolehlivost dodávek, opera-
tivnost a kreativitu. Nechybí v nabídce většiny významných 
obchodních řetězců, ať již pod vlastní značkou MAX, nebo 
pod privátní značkou řetězce. 

Zachování názvu pomazánkového másla po vstupu do 
EU je jedním z důležitých nedořešených problémů součas-
nosti. Vzhledem k legislativním požadavkům evropských 
předpisů na minimální obsah tuku pro máslo ve výši 39 % 

bychom neměli tento název používat. Nepodařilo se pro-
zatím vyjednat potřebnou výjimku, a tak hrozí nebezpečí 
ztráty identity u jednoho z nejvýznamnějších českých mléč-
ných výrobků. Zkušenost ze Slovenska, kde požadavek EU 
respektovali, prokázal, že pomazánkové máslo bylo nahra-
zeno různými směsnými tuky a spotřebitel se velmi špatně 
orientuje. Cílem tiskové konference bylo podpořit zachování 
názvu našeho tradičního výrobku. 

Český trh není velký a rozšíření výroby je ve velmi kon-
kurenčním prostředí značně omezené. Proto se Choceňská 

mlékárna věnuje vývoji nových výrobků. V roce 2009 přišla 
na trh s kombinovaným výrobkem, složeným z pomazánko-
vého másla a jogurtu. Výrobek s obchodním označením Fit 
Line obsahuje pouze 20 % tuku, což oceňuje většina spotřebi-
telů. Nové, sladké ochucení s vanilkou a čokoládou si pochva-
lují hlavně děti. Po získání certifi kace mlékárny k vývozu do 
Ruska byl zahájen export. Hledání exportních možností je 
druhou nejvýznamnější potencionální příležitostí k řešení 
dalšího rozvoje fi rmy. Ing. Petr Marek

h d í i l hli t d dá k

hoceňská mlékárna uspořádala dne 11. května 2010 v Pra-
ze tiskovou konferenci na počest 30 výročí výroby poma

bychom neměli tento název používat. Nepodařilo se pro-
zatím vyjednat potřebnou výjimku a tak hrozí nebezpečí

uje 80 % tuku). Oba druhy másla jsou mléčnými výrobky 
musí obsahovat pouze mléčný tuk

mlékárna věnuje vývoji nových výrobků. V roce 2009 přišla 
na trh s kombinovaným výrobkem složeným z pomazánko
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Mléko:
pít,

či nepít?

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc., ČMSM,
Ing. OLDŘICH OBERMAIER,

Český komitét
Mezinárodní mlékařské federace

Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se 
svou průměrnou spotřebou konzumního mléka něco málo 
přes 56 litrů mléka na hlavu a rok (2008) spíše mezi jeho 
průměrné konzumenty. Nejvíce nás při tom předbíhají oby-
vatelé Finska, kteří ročně vypijí více než 180 litrů, ale i v dal-
ších evropských zemích se vypije mléka podstatně více než 
u nás. Průměr v EU-27 byl v roce 2008 něco přes 89 litrů, 
v sousedním Německu to bylo 94 litrů, v Rakousku 79 litrů, 
a dokonce i Slováci vypijí o 5 litrů více než my. Pouze v Polsku 
se tedy z našich sousedů zkonzumuje méně mléka než u nás 
(okolo 50 litrů).

Veřejnost je při tom neustále konfrontována s otázkami, 
zda je mléko vůbec zdravé nebo naopak nezdravé a zda je tedy 
mléko náš spojenec nebo nepřítel. Ohledně konzumace mléka 
jsou lidé v podstatě rozděleni na dva nesmiřitelné tábory. 
Zatímco jedni na zdravotní pozitiva konzumace mléka a mléč-
ných výrobků nedají dopustit, druzí, kterých je naštěstí men-
šina, jsou přesvědčeni o tom, že se jedná o cizí látku, jež nemá 
v lidském organismu lidí co dělat. Pojďme se tedy zamyslet 
nad onou hamletovskou otázkou v titulu tohoto pojednání
„Pít, či nepít?“. 

O zařazení mléka a mléčných výrobků do zdravé výživy mo-
derního člověka bylo popsáno již mnoho článků a knih. 

Proti však často brojí různí ideologičtí aktivisté vystupující 
proti současnému průmyslovému stylu života, ekologičtí ak-
tivisté, vegetariáni, ochránci zvířat, obhájci alternativní me-
dicíny, ale také průmysloví výrobci sóji a rostlinných tuků či 
dalších náhražek klasických potravin, a také lobby výrobců 
nápojů, kteří chtějí nahradit mléko svými produkty. Doporu-
čují nám při tom omezení spotřeby mléka a mléčných potra-
vin, v krajním případě orientaci na mléko kozí či ovčí, někteří 
vyžadují dokonce úplné vyloučení mléka a mléčných potra-
vin z jídelníčku. Argumentují při tom tím, že mléko zahleňu-
je a lidský organismus si s tím neumí poradit, často operují 
„údajnými“ nemocemi z potravin a z mléka, a četným argu-
mentem jsou také důvody „ekologické“ o znečišťování život-
ního prostředí produkcí mléka a jeho zpracováním, genetic-
kou manipulací (krmiv, zvířat) či životnímu prostředí škodící 
dopravou. Ekonomičtí odpůrci zase zmiňují průmyslový cha-
rakter výroby a postupující globalizaci.

Jejich argumentace bývají však většinou pseudovědecké, 
řada faktů je vytržena z kontextu, často se používají klišé 
a akcentují výjimečné případy a především rozšiřují různé 
neopodstatněné mýty. Ve sděleních volně šířených například 
na internetu a v různých médiích se můžeme setkávat s tvrze-
ními typu „četl jsem, že...“. Je si potřeba ale také přiznat, že 
některé z argumentů proti mléku dnes rozšiřuje až 1/3 lékařů 
(většinou ve vztahu k záležitosti alergií), jejichž tvrzení pak 
názorovou hladinu obyvatel ovlivňuje opravdu významně.

Podle nedávných průzkumů stoupla za 3 poslední 
roky spontánní odpověď na otázku, zda jste se setkali s pro-
pagandou proti mléku, z 9 na 13 %, přičemž 2/3 ji hodnotí 
jako důvěryhodnou a 1/3 se dokonce rozhoduje omezit spo-
třebu mléka a mléčných potravin. Hlavními argumenty 
jsou opět většinou alergie, nevhodnost konzumace mléka 
pro zdraví, škodlivost mléčného tuku, rizika rakoviny.
Na asistované dotazy se většinou uvádí např. oteplování pla-
nety metanem od dojnic, údajně špatná stravitelnost krav-
ského mléka (oproti mléku koz a ovcí). 

Podle ofi ciálních údajů EU je však každý druhý respon-
dent vůči propagandě proti mléku imunní.

Je tedy zřejmé, že šířenou propagandu proti mléku 
a mléčným výrobkům nelze ani přeceňovat, ale rovněž ji není 
možné podceňovat a podobně je potřeba přistupovat také 
k vyvracení mýtů o mléce, které ve společnosti kolují. Na 
tomto místě bychom rádi připomenuli výsledky průzkumu 
provedeného agenturou STEM/MARK v lednu a únoru 2008 
na reprezentativním vzorku tisíce respondentů různých věko-
vých kategorií ve všech regionech České republiky, který si 
kladl za cíl zjistit názory veřejnosti na pití mléka a pokusit se 
odhalit a následně uvést na pravou míru nepravdivé infor-
mace o mléce, které jsou mezi veřejností nejčastěji rozšířeny. 
Uvedený průzkum mimo jiné odhalil, že více než třetina 
Čechů (36 %) nepije pravidelně mléko, resp. ho pije méně 
než jednou týdně, z toho 28 % respondentů mléko nepije 
vůbec! 

             Ing. Jiří Kopáček, CSc.          Ing. Oldřich Obermaier
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MÝTUS

21 % Čechů si myslí, že mléko není pro člověka vhodné. 
Odpůrci mléka tvrdí, že člověk je jediný savec, který pije 
mléko jiného savce (krávy). Argumentují tím, že všichni savci 
v přírodě se mlékem živí přibližně do doby, kdy ztrojnásobí 
svou porodní váhu. U člověka je to ve věku zhruba jednoho 
roku. V dospělosti už žádný jiný volně žijící savec mléko nepři-
jímá (kromě domestikované kočky domácí). Navíc jsou savci 
živeni výhradně mateřským mlékem svého druhu a nikoli 
mlékem jiných zvířat. Podle odpůrců ztrácí lidé od přibližně 
pěti let schopnost trávit laktózu a ta v trávicím traktu kvasí a je 
příčinou řady zdravotních problémů.

MÝTUS

Podle odpůrců (27 %) je mléko a další mléčné výrobky 
zdrojem mnoha zdravotních komplikací. Na prvním místě 
uvádějí alergii na mléko, která je v populaci stále častější. Dále 
zmiňují zvyšování hladiny cholesterolu, k níž údajně mléko 
vede v souvislosti s přijímáním nasycených živočišných tuků. 
Tvrdí, že předzvěst arteriosklerózy se objevuje už u zcela 
malých dětí, které konzumují velké množství mléka. Dalšími 
neblahými zdravotními dopady mléka má být vyšší frekvence 
infekčních onemocnění, revmatoidní artritida či snížené IQ 
u dětí.

 

MÝTUS

Mléko zahleňuje (47 %). 

ARGUMENTACE PROTI 

Člověk je živočišným druhem, jehož stravování se od jiných 
savců podstatně liší a je jediným, jehož mládě vyžaduje velmi 
dlouhou péči. Lidský druh vstřebává potřebné množství váp-
níku právě a nejsnáze z kravského mléka, a to po celý život. 
Pokud má člověk potíže s trávením kravského mléka, jedná 
se o anomálii jedince, nikoliv lidského druhu. Tato tzv. „lak-
tózová intolerance“ se vyskytuje v průměru jen asi u 2–10 %
Evropanů. Výzkumy navíc dokazují, že lidská evoluce za 
posledních pět tisíc let udělala největší skok v lidské historii 
a velmi se zrychlila. „Genetické změny přitom souvisí s řadou 
lidských charakteristik. Mnohé z nedávných genetických změn 
jsou přitom odrazem změn v lidském stravování, které s sebou 
přineslo zemědělství,“ tvrdí například antropolog John Hawks 
z univerzity ve Wisconsinu. U Evropanů byl v rámci těchto 
změn relativně nedávno objeven gen, který jim v dospělosti 
pomáhá lépe trávit mléko.

ARGUMENTACE PROTI

Lékaři upozorňují, že vápník, jehož jsou mléčné výrobky 
nenahraditelným zdrojem, je nezbytný pro pohyb svalů, 
přenos signálů v nervovém systému, umožňuje srážení krve 
a je na něm závislý například i pohyb spermií. Kromě toho 
mléko obsahuje také řadu vitaminů A, D, B12, nebo B1. Mléko 
také obsahuje selen, který zpomaluje proces stárnutí a při-
spívá k ochraně imunitního systému. Příznivci mléka proto 
tvrdí, že například zakysané výrobky upravují poruchy trá-
vení, chrání před infekcemi nebo třeba zlepšují pleť.
Pití mléka není vhodné ke konzumaci pouze pro osoby s alergií 
na mléčnou bílkovinu či u osob s nesnášenlivostí mléčného 
cukru.

ARGUMENTACE PROTI

Mléko vytváří na sliznici trávicího traktu ochranný film 
(emulze tuku a vody), který se po velmi krátké době trávením 
rozkládá na základní živiny. V minulosti se naopak této vlast-
nosti mléka využívalo při léčbě zánětlivých onemocnění trá-
vicího traktu.

ARGUMENTACE PROTI NEJČASTĚJŠÍM MÝTŮM O MLÉCE



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t30
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

0

ARGUMENTACE PROTI

Obsahy proteinů, vitaminů a minerálů se téměř neliší! 
Tepelným ošetřením se z mléka ztrácí maximálně 10 % výživ-
ných látek. Tepelně neošetřené (čerstvě nadojené) mléko 
může navíc obsahovat choroboplodné zárodky. Naproti tomu 
u trvanlivého a pasterizovaného mléka je garantováno, že je 
bezpečné, a žádné choroboplodné zárodky neobsahuje.

ARGUMENTACE PROTI

Při výrobě trvanlivého mléka se v žádném případě do mléka 
přídatné látky nedávají. Trvanlivost je dosažena výlučně díky 
tepelnému ošetření – v případě trvanlivého mléka metodě 
UHT („ultra heat treatment“) a pak také díky speciálnímu 
složení obalu, který zabraňuje přístupu světla a vzduchu. Ani 
v případě výroby čerstvého pasterovaného mléka nejsou pou-
žívány jakékoliv konzervanty. Kratší doba udržitelnosti je 
dána pouze nižší teplotou ošetření.

ARGUMENTACE PROTI

Mléko a mléčné výrobky jsou z hlediska příjmu vápníku zcela 
nezastupitelné. Různé potraviny ho sice obsahují velké množ-
ství, ale náš organismus je schopný vstřebat z něho jen malou 
část. Navíc v dětství a dospívání se zužitkuje přibližně padesát 
procent celkově přijatého vápníku, v dospělosti je to však 
už pouze dvacet procent. Z mléčných výrobků je jako zdroj 
vápníku nejvhodnější polotučné mléko či polotučný jogurt. 
Odborníci na metabolismus se shodují v názoru, že využitel-
nost vápníku z mléka a mléčných výrobků je vysoká. Mléko 
totiž neobsahuje látky, které vážou vápník do nevstřebatelné 
formy a tím znemožňují jeho využití. Naopak obsahuje lak-
tózu a aminokyseliny, které využitelnost vápníku zvyšují.

ARGUMENTACE PROTI

Odborníci prokázali, že mléko krav léčených antibiotiky 
neobsahuje ani stopy těchto látek. Rozsáhlý výzkum na toto 
téma zpracovali například britští lékaři z Oxfordu a výsledky 
zveřejnilo BBC. Přítomnost hormonů v kravském mléce 
vědci nepopírají, ale argumentují tím, že jde o tak miniaturní 
množství, které na lidské zdraví nemůže mít absolutně žádný 
vliv („množství jedné kapky vody v olympijském plaveckém 
bazénu“). Množství hormonů obsažených v kravském mléce 
je podle nich v porovnání s množstvím hormonů, které produ-
kuje naše tělo, naprosto zanedbatelné.

ARGUMENTACE PROTI

Obsah tuku v mléce závisí na stupni odstředění mléka. 
Trh s mléčnými výrobky nabízí široké spektrum produktů 
s různým obsahem tuku. V případě konzumního mléka bylo 
v ČR v roce 2009 spotřebováno pouze 13,5 % tučného mléka, 
nejvíce zastoupené bylo mléko polotučné (80 %) a kromě toho 
se prodalo ještě 6,5 % mléka nízkotučného s obsahem nejvýše 
0,5 % tuku. 
Navíc je potřeba zdůraznit, že energetický obsah sklenice 
polotučného mléka odpovídá energetickému obsahu polo-
viny jablka (zdroj: Fórum zdravé výživy, nutriční terapeutka
Tamara Starnovská).

MÝTUS

Čerstvé mléko je zdravější než trvanlivé (86 %). Trvanlivé 
mléko navíc neobsahuje žádné vitaminy a minerály.

MÝTUS

Trvanlivé mléko obsahuje konzervanty, tzv. „éčka“ (74 %).

MÝTUS

Lidé zatracující mléčné výrobky jsou přesvědčeni, že náš jídel-
níček obsahuje dostatek vápníku a člověk jej nemusí dopl-
ňovat konzumací mléka. Naopak tvrdí, že konzumace mléka je 
doprovázena vysokou spotřebou živočišných bílkovin (40 %).
Tělo se tohoto nadbytku musí zbavit a používá k tomu právě 
vápník, který si bere z kostí. To je podle nich také příčinou 
osteoporózy.

MÝTUS

Dalším argumentem mléčných odpůrců je údajný obsah 
hormonů a antibiotik v mléce. Tvrdí, že pokud jsou napří-
klad krávy s mastitidou léčeny antibiotiky, přítomnost léků 
se objeví i v mléce a například děti konzumující často mléko 
si tak mohou vybudovat rezistenci na antibiotika. Stejně tak 
tvrdí, že březí krávy vylučují do mléka hormony, které mají 
negativní vliv na lidské zdraví (vedou prý např. ke zhoršení 
akné).

MÝTUS

Mléko je tučné a má moc kalorií (41 %).
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MÝTUS

Mléko z obchodu je ředěné vodou (62 %).

MÝTUS

Mléko „přímo od krávy“ je nejzdravější (72 %). S tímto 
mýtem se setkáváme stále více v souvislosti s rozšířením 
automatů na syrové kravské mléko. Podle prodejců mléčných 
automatů právě absence tepelného zpracování mléka umož-
ňuje zachování přírodních „prvků“, jako jsou například lak-
tobacily, které posilují obranu imunitního systému a oživují 
střevní bakteriální fl óru a hrají důležitou roli při deaktivaci 
karcinogenních látek preventivně působících proti alergiím. 
To, že čerstvé mléko má oproti mléku tepelně upravovanému 
některé nesporné přednosti, potvrzuje i ministerstvo zdra-
votnictví.

ARGUMENTACE PROTI

Mléko dodávané do obchodní sítě je ošetřováno v souladu 
s potravinářskými standardy: obsah jednotlivých složek mléka 
je dán potravinářskými normami pro jednotlivé stupně odstře-
dění (plnotučné 3,5 %, polotučné 1,5 %, odstředěné 0,5 %). 
Mléko prodávané v obchodech prochází několika stupni zpra-
cování: čerstvé mléko v mlékárně nejprve projde „separací 
a standardizací“, při které je odstraněna část tuku a dosa-
žena tak požadovaná tučnost mléka. Odstraněný tuk je pak 
následně použit na výrobu dalších mléčných produktů. Takto 
upravené mléko je následně homogenizováno. Homogenizace 
je proces, při kterém jsou kapičky tuku rozloženy na podstatně 
menší tukové jednotky, které jsou v mléce rovnoměrně rozptý-
leny a nevytvářejí shluky a neusazují se. Následuje tepelné 
ošetření metodou UHT (trvanlivé mléko) nebo metodou pas-
terizace (pasterizované mléko). Voda se tedy v žádném pří-
padě k mléku nepřidává, stejně tak jako se nepřidávají žádné 
konzervační látky (viz výše). V některých moderních techno-
logiích mohou být uplatněny postupy k rozštěpení mléčného 
cukru laktózy, aby mohl být výrobek nabídnut i skupině spo-
třebitelů intolerantních vůči laktóze.

ARGUMENTACE PROTI

Čerstvě nadojené mléko od krávy může obsahovat řadu mik-
roorganismů, přitom velice záleží na podmínkách jeho získá-
vání, prvotním ošetření a odpovídající úchově v prvovýrobě. 
S ohledem na možné riziko následné mikrobiální konta-
minace, včetně kontaminace choroboplodnými zárodky, je 
potřeba krátce po svozu do mlékárny mléko tepelně ošetřit 
pasterací, aby se celkový počet zárodků maximálně elimi-
noval. Toto vše probíhá za důsledné kontroly laktologů ze 
Státní veterinární správy.
Mléko prodávané v obchodech je ošetřeno podle platných 
norem tak, aby bylo bezpečné, nemůže tedy obsahovat žádné 
rizikové mikroorganismy.
Při prodeji syrového mléka z automatů jsou kupující upo-
zorňováni sice pokynem umístěným na automatu na nut-
nost tepelného ošetření mléka např. převařením, skutečnost 
je však taková, že spotřebitelé toto upozornění nerespek-
tují a konzumují mléko v syrovém stavu. Několik příkladů 
z poslední doby poukázalo na řadu rizik takovéto konzumace, 
ať už to jsou průjmová a střevní onemocnění jako kampylo-
bakteriózy, salmonelózy a jiné alimentární nemoci. 
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Jak účinně upozorňovat
na dotazy o nutriční

a zdravotní hodnotě mléka?
V každém ohledu je namístě aktivní propagace opíra-

jící se o nejnovější vědecká zjištění. Důležité je přitom akcen-
tovat mléko jako jedinečný zdroj vápníku tolik potřebného 
pro lidský organismus, odborně vysvětlovat nesporné bene-
fi ty mléčných bílkovin a mléčného tuku, nutnost konzumace 
pestré stravy a zdůrazňovat komplexnost nutričních hodnot 
mléka a jeho složek.

�  Jsou vhodnější jako zdroj vápníku ovoce, zelenina nebo 
minerální vody než mléko?
Vápník z mléka je lépe využitelný lidským orga-

nismem, protože je v rozpustné formě, je lépe stravitelný 
a biodisponibilní. V rozpustné formě (30 % vápníku) pro-
chází střevní stěnou a zbytek je snadno rozpustný enzymy 
žaludku a střeva, např. u špenátu je v rozpustné formě 
jenom asi 5 %. U zelí a sóji, kde má vápník stejné vlast-
nosti jako u mléka, je ovšem celkový obsah vápníku velice 
nízký (vápník ve sklenici mléka odpovídá obsahu vápníku 
v 1 kg zelí). V minerálních vodách je vápník sice v roz-
pustné formě, ovšem minerálními vodami se nelze uživit. 
K dobré využitelnosti vápníku z mléka přispívá obsah 
látek, které preferují absorpci vápníku před fosforem
ve střevě (fosfopeptidy a laktóza) a udržují tak poměr Ca/P 
větší než 1.

� Není role vápníku všeobecně přeceňována?
Všechny dosavadní výzkumy ukazují jasnou spojitost 

mezi spotřebou vápníku a kostní hmotou, zvyšující se s věkem. 
Je jisté, že vápník je základním faktorem konstrukce kostí. 
„Mléčný“ vápník je díky vazbě na mléčné bílkoviny pro lidský 
organismus prospěšnější než vápník podávaný jako lék.

�  Živočišné bílkoviny způsobují kyselou reakci, proto 
dochází ke ztrátě vápníku močí. Lépe je jíst rostlinné bíl-
koviny.
Tuto hypotézu vymysleli vegetariáni: aminokyseliny 

okyselují krev a rostlinné bílkoviny, obsahující méně volných 
aminokyselin, jsou lepší pro vývoj kostí.

Není to ale pravda, je to právě naopak, např. u velmi 
konzumované rýže. Ztráta vápníku močí je více než kompen-
zována lepší absorpcí vápníku z mléka ve střevě. Živočišné 
bílkoviny jsou všestranně výživově vhodnější než rostlinné.

� Mléko je rizikový faktor cukrovky.
Tato hypotéza pochází také od antimléčné propagandy 

a vychází z fi nské statistiky, kde je docilována nejvyšší spo-
třeba mléka, ale také častý výskyt cukrovky. Skutečnost je 
ovšem taková, že zde nebyla nikdy prokázána jakákoliv pří-
činná souvislost, právě naopak. Pravidelný konzum několika 
mléčných porcí denně má pozitivní efekt proti výskytu dia-
betes.

� Mléko je tučné a bohaté na cholesterol.
Mléko obsahuje jen 3,5 % tuku a 0–12 mg cholesterolu 

(odstředěné a plnotučné) ve 100 ml. Cholesterol ze stravy 
reprezentuje 1/3 cholesterolu v krvi. Výzkumy naopak uka-
zují žádoucí vztah mezi tělesnou váhou a spotřebou mléčných 
potravin.

�  Mléko způsobuje osteoporózu, a proto Číňané, kteří
vykazují nízkou spotřebu mléka, trpí osteoporózou méně 

než Skandinávci nebo Američané, kteří konzumují
mléka hodně.
Průměrná spotřeba vápníku v Asii je skutečně nízká, 

stejně tak je pravdou nižší výskyt osteoporózy. Nezapomeňme 
ovšem, že největším producentem mléka na světě je Indie, což 
zkresluje statistiky. Přesto je na fotkách z Indie vidět často 
rachitis.

Hlavní příčinou této skutečnosti je však výrazně vyšší 
průměrný věk u skandinávské či americké populace ve srov-
nání s asijskými zeměmi – riziko následků osteoporózy je ve 
vyšším věku rozhodně mnohonásobně vyšší než u průměr-
ného věku Asiatů, u kterých na tuto skutečnost působí také 
vyšší příjem vitaminu D, geneticky daný, než u bílé populace. 
Asiaté jsou také obvykle menší, a tedy kosti jsou méně namá-
hané, a je potřeba zdůraznit, že Asiaté mají v průměru i více 
pohybu. Sója, v daleko vyšší míře konzumovaná v Asii, (fyto-
estrogeny) rovněž působí příznivě. Příčinou faktu tedy není 
spotřeba mléka, ale zcela jiné faktory.

� Konzum sýrů způsobuje hypertenzi, protože jsou slané.
Většina mléčných potravin (mléko, jogurty) má proti 

hypertenzi pozitivní vliv. A jen velmi citlivé osoby na sůl (3 z 10 
hypertoniků) musejí slané potraviny omezovat. Jedná se však 
spíše o uzeniny, které jsou hlavním zdrojem soli v potravě, 
chléb a z mléčných výrobků pak skupina sýrů v solném nálevu 
(např. Feta). 

Jak účinně upozorňovat
na otázky související s mlékem
a ekologií?

Hlavní argumenty propagandy proti mléku jsou v tomto 
případě založeny na produkci metanu v zemědělské prvový-
robě a produkci CO2 v souvislosti se zpracováním mléka, dále 
pak na vysokých nákladech spojených s produkcí živočišných 
bílkovin ve srovnání s bílkovinami rostlinnými. Poukazováno 
je rovněž na vysokou fi nanční náročnost výroby krmiv. Mléko 
je tudíž v tomto případě kritizováno nepřímo a negativní 
argumentace je zaměřena na popírání průmyslové výroby. 
Velmi často jsou přitom doslova idealizovány bio-alternativní 
postupy.

� Krávy produkují metan. 
Metan je 25x horší než CO2. To je také dáváno do sou-

vislosti s vysokým podílem nasycených mastných kyselin 
v mléce. Produkci metanu lze omezit optimálním složením 
krmení. Např. vojtěška podávaná namísto sóji snižuje pod-
statně produkci metanu. 

�  Produkce CO2  je v případě mléčných potravin vysoká. 
Argumentuje se např. tím, že jogurt s exotickým ovocem 
(doprava zdaleka) je zatížen vyšším podílem emitova-
ného CO2.
To je určitě pravda, ale srovnejme to s jinými potravi-

nami. Existují vůbec věrohodné metody k těmto výpočtům?

�  Náklady na výrobu živočišných bílkovin jsou 7x vyšší než 
rostlinných.
Budiž, ale mají také nejvyšší biologickou hodnotu.

� Welfare chovaných zvířat
Dnes už snad má v rozvinutých státech slušnou úroveň, 

nebo snad ne?

� Kvalita mléka je čím dál tím horší...
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Kvalita mléka se naopak čím dál více zlepšuje. A o tom je 
k dispozici řada důkazů z centrálních laboratoří mléka, které 
mléko jako surovinu nepřetržitě kontrolují.

Prvovýrobcům a zpracovatelům mléka nejsou environ-
mentální problémy vůbec lhostejné a přejí si, aby byla spotře-
bitelům i do budoucna poskytována základní mléčná výživa, 
a přitom zůstalo mlékárenské odvětví počínaje prvovýrobou 
přes zpracovatele a konče obchodem ekonomicky života-
schopné, šetrné k životnímu prostředí, ale také sociálně 
odpovědné. To s sebou přináší požadavky na snižování emisí 
skleníkových plynů, jako je metan, oxid dusný a oxid uhličitý, 
které jsou spojeny s výrobou a zpracováním mléka úzce svá-
zány a které tak přispívají k současným změnám klimatu. Proto 
v září 2009 podepsali v Berlíně zástupci sedmi významných 
institucí působících v sektoru tzv. „Globální deklaraci o klima-
tických změnách“, ve které jsou konkrétně uvedeny závazky 
ke snížení emisí oxidu uhličitého. Prezident Mezinárodní mlé-
kařské federace Richard Doyle při této příležitosti uvedl, že 
„…při výrobě krmiv a dále v chovu dojnic, zpracování mléka na 
mléčné produkty, při jejich balení a distribuci, tam všude vznikají 
prvky a emise ovlivňující naše životní prostředí, a na nás proto 
musí být, abychom docílili především jejich snížení. Snížení emisí 
skleníkových plynů je smysluplné – šetří peníze a zvyšuje efek-
tivitu produkce. Iniciativa podporuje a stimuluje tudíž rozvoj 
inovačních technologií a postupů, včetně energetické náročnosti 
v prvovýrobě, zpracovatelském sektoru, skladování i distribuci“. 

Závěr

Mléko je bezpochyby základní součástí zdravé výživy 
moderní populace, člověka jako biologického druhu. Takto 

to dnes vnímá nejméně 2/3 obyvatel. Odborníci z těchto řad 
musejí však účinně čelit protimléčným argumentům v pře-
vážné míře amatérských „sociálních inženýrů“, kteří poža-
dují spravedlivou a neplýtvající společnost, vědecky řízenou, 
a tedy bránící všem podle jejich názoru negativním vlivům. 
Tato protistrana požaduje zachovat životní prostředí, zdraví 
zvířat a často inklinuje k vegetariánství (aniž samozřejmě 
nabízí reálné řešení negativních aspektů, a které to jsou, si 
samozřejmě určuje sama).

Těmto lidem bývá velmi těžké odpovídat a argumen-
tovat, protože většinou neoperují s vědeckými a prokaza-
telnými závěry, ale opírají se spíše o různé hypotézy, popř. 
mýty. Příkladem je stále opakované tvrzení o tom, že člověk je 
jediný tvor, který pije mléko v dospělosti. Člověk je však také 
jediný tvor, který dělá spoustu dalších věcí, které jiní tvorové 
nedělají, např. létá na Měsíc. A pozor: kočka taky pije mléko 
z misky!

A nakonec nezapomeňme: Každý člověk je myslící 
bytost, má tedy kromě jiného také právo jíst, co chce. Užitečná 
doporučení jsou vítána, ale veškeré typy zákazů a omezování 
(např. navržené zdanění tučných potravin) jsou omezováním 
jeho svobody.

Zdroje informací
v tomto článku
– Nutri News č. 20/2009, Maison du Lait, Francie
–  Průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Tetra Pak 

v lednu a únoru 2008

�
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Kopr

V antice měl kopr pověst, že 
přináší štěstí. Lidé věřili na 

okouzlení, pokud nosili snítku 
kopru na holé kůži.

Původ

Vlast kopru se nachází 
v Orientu (Írán, Přední Indie) 
a v jižní Evropě. Dnes je však 
rozšířen všude. Nejvýznamnější 
dodavatelé kopru jsou Egypt, 
východní Evropa a země v oblasti 
od Středozemního moře.

Historie

Kopr byl již před 5 000 lety používán jako koření a léčivá 
rostlina. Nejstarší písemné záznamy pocházejí z antického 
Egypta. Tam byl kopr zmíněn okolo roku 1500 před Kristem 
na papyru Ebers, jednom z nejstarších známých textů 
na lékařská témata. Ve starém Římě platil kopr za symbol 
životní síly a dával se pro zjemnění slavnostních pokrmů 
z masa na hojně prostřené tabule. Historické záznamy infor-
mují také o tom, že se římští gladiátoři před zápasy natírali 
olejem z kopru, aby byli nepřemožitelní. Řekové tehdejší 
doby používali tuto jemnou bylinu spíše kvůli uklidňu-
jícím účinkům. Kopr si už dříve našel také cestu do severní 
a střední Evropy – v 1. století po Kristu rostl v každé klášterní 
zahradě.

Chuť

Kopr vede „hitparádu minerálních látek“ léčivých
a kořenicích rostlin. Na základě obsahu éterických olejů 
v semenech a listech se obě části rostliny používají v kuchyni. 
Zatím co čerstvé listy přesvědčují sladce kořeněným aroma 
podobným fenyklu, semena silně připomínají kmín.

Použití

Kopr patří k typickému koření na ryby. Ve formě omáček 
je nejlepším doplňkem k čerstvému úhoři, rakům a všem 
ostatním mořským a sladkovodním rybám. Rybí polévky 
a vařené ryby nevyniknou bez natě kopru. Kromě toho zjem-
ňuje polévky, rajčata, syrové potraviny, okurky, mleté maso, 
dušená jídla a chléb. Německý název „okurková bylina“, 
o který se kopr dělí s brutnákem, se vztahuje na časté použití 
kopru ke kořenění sterilovaných nebo syrových okurek. Čer-
stvý kopr je nepostradatelný pro výrobu bylinných octů.

Zdraví

To, že kopr byl celoplošně pěstován v evropských kláš-
terních zahradách, nesouvisí jen s příjemnou chutí kopru 
a jeho léčivými účinky. Duchovní používali nať „k potlačení 
smyslných pudů“ a věřili tak, že svůj slib složený v přísném 
středověku mohou bez námahy dodržovat. Kromě toho lidé 
v dřívějších dobách věřili, že když přenesou kytičku kopru 
přes dveře, zabrání tak zlu dostat se přes práh. Jemně rozvět-
vená bylina je také pevnou součástí učení Dálného východu. 
V ajúrvédě účinkuje kopr jako zahřívací a povzbudivý pro-
středek. V lidovém lékařství se mu připisuje účinek povzbu-
zující chuť a trávení, ale i účinek zastavující záněty. �
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Koriandr
Koriandr zůstal dodnes 

„kosmopolitou“ mezi 
kořením: v jihoameric-
kých, arabských a asij-
ských oblastech se hod-
ně používají jeho čerstvé 
listy a dokonce i kořeny. 
U nás, v celé oblasti Stře-
dozemního moře a v In-
dii se semínky koriandru 
dochucují pikantní po-
krmy.

Historie

Koriandr je velmi staré koření, neboť je zmíněno již ve 
Starém zákoně. Mezi kořeními, která byla faraónovi daro-
vána do chrámu, byl také koriandr. Tak byla nalezena semena 
koriandru v hrobě faraóna Tutanchamona. Řekové a Římané 
kořenili koriandrem vína a pokrmy. Římané se postarali 
o rozšíření koriandru ve střední Evropě. Za jméno vděčí sil-
nému a nepříjemnému pachu po „štěnicích“, který mají čer-
stvě sklizené plody. Název je odvozen z řeckého slova „kóris“, 
což znamená štěnice. 

Původ

Rostlina pochází z jižní Evropy a Středního východu, 
roste dnes ale všude na světě: hlavní oblastí pěstování jsou 
Rumunsko, Rusko, Ukrajina, Bulharsko, Maďarsko, Maroko, 
Malá Asie, Indie a Argentina.

Druhy

Koriandr je nenáročná jednoletá bylina s okoličnatým 
květem a daří se jí nejlépe na slunečných místech. Bílé nebo 
bledě červené květy vyzrávají v kulovité, žlutohnědé nebo 
bledě červené rýhované plody. Semeno koriandru má průměr 
od 1,5 do 3 mm.

Pěstování a sklizeň

Plody se sejí na jaře a sklízejí se v pozdním létě. V chlad-
nějších zemských pásech se seje na konci léta, osivo zůstává 
v zemi a sklizeň následuje napřesrok. Koriandr nezraje 
rovnoměrně. Rostliny se trhají, až když je jejich největší 
část zralá. Svážou se do snopů a musí se na slunci dosušit.
Přeměna plodů s nepříjemným pachem v koření s aroma-
tickou vůní se děje za oxidujícího vlivu slunce a denního 
světla.

Použití

Jako koření se používají kulatá semena, v zemích Dál-
ného východu převážně čerstvé listy a kořeny. Plody a listy 
mají zcela rozdílné aroma, a nemohou být proto vzájemně 
zaměňovány. Semena koriandru jsou u nás již dlouho oblí-
bena a používají se jak pro sladká, tak pro pikantní jídla. 
Jeho jemně kořeněná, lehce nasládlá chuť připomíná pome-
rančovou kůru. Koriandr se dobře hodí k pokrmům z masa 
a ryb, speciálně k červené řepě. Patří do salámů, paštik 
(k marinování a nakládání do láku), do vánočního pečiva 
(např. do perníku) a je kořením do chleba. Semena kori-
andru jsou podstatnou částí různých kořenicích směsí (např. 
curry). �
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●    dodavatelské požadavky řetězců,  

včetně EDI

●  řízení a sledování výroby po šaržích

●  strategické plánování a rozhodování

●  podpora vývoje nových produktův

Informujte se, jak zefektivnit oblasti Vašeho informačního systému:

Dáváte také přednost podnikovému informačnímu

systému zaměřenému na specifika Vašeho oboru?

●    Hamé

●    Kraft Foods

●    Madeta Group

●    St. Nicolaus

●    United Bakeries

Potravinářský

a nápojový

průmysl

Minerva Česká republika, a.s.: marketing@minerva-is.eu   |   www.minerva-is.eu
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Profesionální řešení
pro Vaši kuchyni

Abychom se ujistili, že výrobky Horeca Select 
splňují náročné požadavky profesionálních kuchařů, 

nechali jsme je otestovat skutečným odborníkem – 
Emanuelem Ridi. Tento uznávaný italský šéfkuchař 

a majitel restaurace Da Emanuel na základě 
svých zkušeností doporučuje značku 

Horeca Select profesionálům ve všech 
gastronomických provozech.

 Testováno
profesionály

v gastronomii
Emanuele Ridi,

šéfkuchař a majitel restaurace Da Emanuel

Exkluzivně vSledujte nás na Facebooku 
www.facebook.com/makro.cz www.makro.cz

3661_MAKRO_HS_eman_ad_olej_180x260.indd   1 4.5.2010   10:43:57
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Sonneveld
Group,

nová sesterská 
společnost

Ka° Ka°  CZ s. r. o.
Dne 26. 4. 2010 jsme dostali skvělou zprávu, kdy se 

podařilo dokončit proces strategické akvizice skupiny 
Sonneveld Group, která se tak stala součástí naší mateřské 
společnosti Orkla Food Ingredients (OFI), a tím i naší ses-
terskou fi rmou.

Sonneveld group je špičkový holandský výrobce směsí, 
zlepšujících a separačních přípravků pro pekařský prů-

mysl. Společnost Sonneveld Group je lídrem na náročném 
trhu v Beneluxu s rostoucí silnou pozicí na dalších evrop-
ských trzích. 

Společnost byla založena roku 1956 jako rodinný 
podnik, do dnešní doby se rozrostla na 140 zaměstnanců a své 
pobočky rozšířila do Belgie, Francie, Německa, Maďarska 
a Polska. Je aktivní také na trzích ve Velké Británii, Španělsku, 
v Asii a na Středním východě. 

Svůj výrobní program má postaven na zlepšujících pří-
pravcích do chleba a pečiva, jež tvoří základ nabídky produktů. 

Zlepšující přípravky jsou dodávány jak sypké, tak ve formě 
pasty, pevného bloku či tekuté, dle preference zákazníka. Port-
folio je natolik široké, že jakkoli různé jsou chutě a potřeby 
zákazníků v zemích, kam Sonneveld dodává své výrobky, 
všude úspěšně splňuje očekávání svých partnerů. Vedle zlep-
šujících přípravků dodává společnost také směsi pro výrobu 
pečiva a chleba, ať už základní či pro celozrnné výrobky 
a směsi se zdravotními benefi ty (s obsahem omega nenasy-
cených kyselin, inulinu, vitaminů atd.). Separační prostředky 
pro vymazávání forem a plechů či mazání dělících elementů 
strojů jsou další oblastí, ve které společnost působí. V nepo-
slední řadě dodává i speciální produkty pro výrobu chleba, 
jako jsou posypy, regulátory kyselosti, startovací kvasy atp.

Nový člen skupiny OFI ještě více posílí naši pozici ve 
vývoji, výrobě a aplikačním know-how v oblasti pekařských 
zlepšujících a separačních produktů. Díky významným inves-
ticím do vybavení a personálního obsazení svého vlastního 
inovačního centra je na špici vývoje v oblasti zlepšujících pří-
pravků. Odborníci ze Sonneveldu jsou zárukou, že pro každý 
výrobek nalezneme ten správný zlepšující přípravek. Ve spo-
jení s moderními a fl exibilními výrobními kapacitami před-
stavuje společnost Sonneveld vynikající základ pro další vývoj 
produktů plně vyhovujícím potřebám našich zákazníků.

Věříme, že spolupráce s novou sesterskou společností 
podpoří naši práci v oblasti zlepšujících přípravků a směsí 
pro pekařské výroby také u nás, v České republice. Společ-
nost KåKå CZ s. r. o. je připravena využít znalostí a schop-
ností holandských kolegů ve prospěch našich zákazníků. 

OFI touto akvizicí pokračuje ve svém růstu a po získání 
společností KåKå CZ s. r. o., Credin či Beluša Foods učinila 
další krok směrem k cíli stát se největším evropským doda-
vatelem surovin pro pekaře a cukráře. Díky strategii akvizic 
vedoucích fi rem na jednotlivých trzích již dnes patří mezi nej-
významnější hráče v Evropě a je součástí skupiny Orkla, jež je 
jednou z největších společností v Norsku.

Více můžete nalézt na www.sonneveld.com, www.orkla.
com a www.orklafoodingredients.com.

Ing. David Kotrba, B2B Product manager

�
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RUPA
navazuje
na tradici

Plochu tří set fotbalových hřišť by pokrylo více než půl mi-
liardy müsli tyčinek FLY, vyrobených od roku 1997 do ny-

nějška českou společností RUPA, sídlící v Praze-Hostivaři.
Jméno RUPA není v historii českého cukrovinkář-

ského průmyslu neznámé. Někteří pamětníci si jistě i dnes 

vzpomenou na předválečnou továrnu na cukrovinky Rupa, 
kterou založil Rudolf Pachl. Ve své době byla jeho mod-
řanská továrna největší a nejvýznamnější firmou v oboru 
a po znárodnění a přejmenování na Národní podnik Čokolá-
dovny Orion dále fungovala, i když už bez svého zakladatele, 
který emigroval do Kanady.

V roce 1996 dostal dnešní majoritní vlastník novo-
dobé Rupy Ing. Jan Štěpánek nápad na vzkříšení kdysi 
slavné značky. Oslovil potomky Rudolfa Pachla, a protože ti 
neměli proti obnovení značky námitky, založil s pěti společ-
níky společnost RUPA, spol. s r. o., v areálu své restituované 
hostivařské firmy – kdysi továrny na boty svého dědečka 
Františka Štěpánka. Ing. Štěpánek má dnes v Rupě společně 
se svou ženou 51 procent, další čtyři společníci dohromady 
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49 procent. Cílem bylo vybudovat prosperující, moderní 
potravinářský podnik, navazující na tradice, i když kromě 
jména obě Rupy nic dalšího nespojuje. 

V roce 1997 Rupa představila na veletrhu Salima 
v Brně řadu müsli tyčinek Fly a nugátových tyčinek Rupa. 
Protože se jednalo o originální výrobky s kvalitním složením 
a s příchutěmi, které dosud na českém trhu nebyly obvyklé, 
tyčinky se rychle zabydlely na trhu a začaly se objevovat 
i první poptávky ze zahraničí. Rupa totiž, jako jedna z mála 
tuzemských výrobců, vsadila na pravidelnou prezentaci 
na zahraničních veletrzích. Hlavně na ISM Koeln, PLMA 
Amsterdam, SIAL Paříž a Shanghai nebo ANUGA Koeln, 
ale účastnila se i řady menších potravinářských veletrhů 
v Rusku, Francii a Itálii. Efekt z veletrhů se po čase dostavil 
a Rupa se stala dodavatelem pro tak významné značky, jako 
jsou Kellogg´s nebo Danone – LU.

Výrobní zařízení zprvu tvořila jedna linka a dvě baličky. 
Postupně, jak se zvyšovala poptávka, byl provoz více a více 
automatizován. Byla zakoupena druhá výrobní linka, vyso-
korychlostní fl ow-pack horizontální baličky, stroj na auto-
matické vkládání tyčinek do kartonů a dvě baličky na menší 
balení po 3–9 kusech (tzv. multipacky). Obě linky byly vyba-
veny dvěma v sérii umístěnými stroji na máčení do čoko-
lády, zařízením na dekorování tyčinek čokoládou a na posyp 
čokoládovými kousky. Dnes jsou obě linky špičkově vyba-
vené a velmi variabilní, co se týká výrobku i balení.

Sezonní výrobky: V roce 2000 byly výrobní možnosti 
Rupy rozšířeny o linku na výrobu sezonních čokoládových 
fi gurek a adventních kalendářů. Přestože se nikdy nejednalo 
o hlavní obor činnosti, ale spíše o doplňkovou výrobu, vybu-
dovaly si atraktivní velikonoční a vánoční fi gurky z Rupy své 
místo na trhu a patří mezi to nejhezčí, co lze zakoupit.

Současnost: V současné době v Rupě pracuje kolem 
sedmdesáti zaměstnanců a fi rma vykazuje roční obrat kolem 
150 milionů Kč. Výrobní sortiment tvoří müsli tyčinky 
pod vlastní značkou Fly, dále müsli tyčinky pod privátní 
značkou odběratelů, ořechové tyčinky Maxi Nuta, nugátové 
a dezertní sezonní tyčinky a sezonní čokoládové fi gurky. 

Řada Fly, to jsou tradiční a oblíbené müsli tyčinky, které 
se však již brzy dočkají zásadní inovace a modernizace. 

Maxi Nuta je zcela originální, velmi hodnotná řada 
ořechových a ovocných tyčinek. Složením nemá v dnešní 
době, kdy je zřetelný obecný trend k šetření a úsporám, 
obdoby. Podíl oříšků dosahuje až 60 % z výrobku a použí-
vají se i tak atraktivní druhy, jako jsou kešu ořechy, pistácie, 
vlašské ořechy, brazilské (para) ořechy a mandle. To vše 
doplněno americkými brusinkami nebo třeba sušenými viš-
němi a jiným atraktivním sušeným ovocem. Tento výrobek 

si během necelých dvou let získal obrovskou popularitu, 
zejména tím, že je zcela originální a na českém trhu chyběl. 
Samozřejmě, že kvalita ořechů je pečlivě hlídána a že napří-
klad všechny používané polevy a tuky jsou tzv. low trans, 
tedy s minimálním obsahem trans-mastných kyselin. Možná 
i proto je Maxi Nuta, podle informací nákupčích obchod-
ních řetězců, nejdynamičtěji rostoucí tyčinkou v sortimentu 
zdravé výživy.

Rupa patří k největším výrobcům tyčinek pod privátní 
značkou, zejména pro české a slovenské, ale i některé zahra-
niční obchodní řetězce. Letošním úspěchem byla například 
vydařená akce v síti Aldi v Německu, Francii a Polsku.

Krize: Na přelomu let 2008 a 2009 postihl i Rupu 
obecný pokles poptávky v důsledku útlumu na klíčových 
zahraničních trzích. Samozřejmě bylo nutné reagovat – sní-
žením nákladů, efektivnějším nákupem surovin a obalů, 
ale zejména změnou sortimentu. To bylo sice poněkud ris-
kantní, ale výsledkem byl meziroční růst tržeb v tuzemsku 
o 35 %. Dá se tedy říci, že Rupa vyšla z krize silnější.

Rupa je již několik let držitelem certifikátu IFS (což 
byla podmínka pro vstup na zahraniční trhy) a pravidelně 
prochází audity významných odběratelů. 

Výrobky Rupy dobře znají i sportovci. A to nejen proto, 
že úzce spolupracuje s významným výrobcem výživových 
doplňků pro sportovce Penco, ale také proto, že podporuje 
špičkové sportovní týmy, jako například cyklistické týmy 
Sparta Praha nebo Volvo Hase.

Ing. Martin Hrach

�
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ochutnejte výrobky 
nové značky

výrobce: LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. • průmyslová zóna Jirny • Poděbradská 606 • 250 90 Jirny

zelená linka: 800 100 172 • e-mail: le-co@le-co.cz • www.sunka.cz
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Zkušenosti 
s průmyslovými 

bag-in-box 
kontejnery

Je tomu již téměř 10 let od chvíle, kdy se na českém trhu 
objevily skládací bag-in-box kontejnery Combo. V po-

travinářském průmyslu si za tu dobu získaly své pevné 
místo a najdeme je v různých aplikacích a částech doda-
vatelského řetězce.

Co je nejčastějším důvo-
dem, proč uživatelé pře-
cházejí z nerezových tanků 
na Combo kontejnery?

Jedná se zejména 
o fi rmy přepravující citli-
vé látky pod ochrannou
atmosférou jako ovocné
náplně apod. V takovém 
případě byl  doposud 
jediným řešením nerezový 
válcový kontejner. Pře-
prava v nerezových nádo-
bách s sebou nese nut-
nost používat ochrannou 
atmosféru připlnění, ale 
i na straně vyprázdnění.
Ani vymývání a údržba 
takového obalu není nic levného. Naproti tomu Combo kon-
tejner svou pořizovací cenou (o cca 75 % nižší), absencí 
nákladů na mytí a nulovým rizikem kontaminace je právě 

důvodem přehodnocení systému obalů. Combo systém umož-
ňuje jednoduché aseptické plnění i vypouštění.

Jak si stojí Combo kontejnery ve srovnání s plastovými IBC 
kontejnery?

IBC kontejnery, zvláště repasované, lze dnes pořídit za 
celkem výhodných podmínek a vždy budou mít své místo. 
Jsou však klienti, kteří přepravují tekuté látky na větší vzdále-
nosti, a v takovém případě se použití neskladného IBC kontej-
neru prodraží, neboť je nutné celý obal rozpustit do ceny, nebo 
draze vracet zpět. Combo kontejner je skládací, a tak posky-
tuje výhodu složení při zpětném svozu prázdných obalů. Tím 
lze ušetřit až 80 % nákladů na vracení obalů.

Další výhodou, kterou uživatelé Combo kontejnerů oce-
ňují, je, že při vypouštění vnitřní vak klesá ke dnu a nedo-
chází k nasávání vzduchu k přepravovanému produktu. Tak 
je zamezeno možné kontaminaci, oxidaci a výsledkem je pro-
dloužená záruka na tekutinu uvnitř.

Co potřebuji, abych mohl Combo kontejnery používat?
Použití Combo kontejnerů je velmi jednoduché. Stačí 

defi novat požadovanou velikost kontejneru (250 litrů nebo 
1 000 litrů) a vybrat z široké nabídky vnitřních vaků, které 
dnes vyrábí celá řada dodavatelů. Vak s integrovaným ven-
tilem a libovolným šroubením je tak dnes už samozřejmostí, 
a to za přijatelnou cenu. Jiné vybavení není na straně plnění 
ani vypouštění potřeba. Naopak právě autonomie obalu je 
zejména při exportu velmi důležitá a kontejner může spotře-
bovat takřka kdokoliv a kdekoliv, bez instalace dusíku apod. 
Navíc, kontejner můžete zdarma otestovat a zjistit, zda-li je 
pro vaši aplikaci vhodný.

Pro jaké látky jsou konkrétně Combo kontejnery používány?
Primárně byl Combo kontejner využíván pro asepticky 

balené ovocné koncentráty a rajčatové pyré. Dnes jsou to látky 
od speciálních extraktů, koření až po běžné komodity jako 
vaječné hmoty, majonézy, nejrůznější náplně, mlékárenské 
produkty pro další průmyslové použití a celá řada dalších 
tekutin. Zajímavou aplikací je třeba použití na tuhnoucí látky. 
V takovém případě je do boxu instalována vyhřívací dečka, 
která zajistí postupné tání produktu při defi nované teplotě. 
To je využíváno u různých polev nebo tuků.

Zdroj: Schoeller Arca Systems  �

Obr. 2   Combo kontejner s vyhřívací dečkou, naplněný sádlem

Obr. 1     Plnění 1000litrového 
Combo kontejneru
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Drůbežářský závod 
Klatovy naplňuje 

spotřebitelské 
nároky

Stejně jako v životě člověka jsou mezníky, které roz-
hodnou o jeho dalším vývoji, je i několik rozhodujících 
okamžiků, které rozhodly o rozvoji našeho závodu s his-
torií delší čtyřiceti let.

Mezník rozvoje drůbežářského průmyslu v Klatovech je 
určen zahájením výstavby nového moderního zpracova-

telského závodu v Klatovech, který byl dokončen v roce 1966. 
Výstavba závodu byla prováděna na základě v té době nejmo-
dernějších poznatků. Drůbež byla opracovávána v závěsu, 
škubání probíhalo strojně. Zlepšila se kvalita drůbeže a roční 
objem tehdejší výroby činil 2 000 tun.

Rozvojem zemědělské velkovýroby a uplatňováním 
moderních prvků ve výživě lidí byl v sedmdesátých letech 
vyvolán prudký nárůst spotřeby drůbežího masa. Meziroční 
přírůstky výroby drůbeže činily v našem závodě 800–1000 
tun ročně. Vysoké nárůsty spotřeby drůbeže si vynutily 
i řešení kapacity poráž-
kových linek. Proto v roce 
1976 bylo přistoupeno 
k rozsáhlé rekonstrukci 
z a ř í z e n í  a  d o s t a v b y 
závodu a byly vybudovány 
nové mrazírenské sklady. 
Zvýšení produktivity bylo 
dosaženo instalací auto-
matické kuchací linky 
a dalších prvků, kterými 
se zvýšila kvalita finál-
ního výrobku natolik, že 
závodu Klatovy bylo při-
znáno právo exportovat 
drůbež na náročné zahra-
niční trhy. Závod se pak 
stává jediným závodem 
v oblasti západních Čech 
pro porážení a prodej drůbeže. V té době je již závod schopen 
porážet asi 15 000 tun drůbeže za rok.

Až do roku 1991 byl závod začleněn do státního podniku 
Západočeské drůbežářské závody Klatovy. Jeho činnost byla 
omezena pouze na výkrm drůbeže, porážení drůbeže a její 
porcování. Uzenářskou výrobu prováděl závod Loket, který 
však tuto výrobu po roce 1992 ukončil.

A tak závod začíná novou kapitolu v roce 1992, kdy 
dochází k jeho vyčlenění ze státního podniku a je zprivati-
zován v 1. vlně kupónové privatizace na akciovou společnost. 
Akciová společnost Drůbežářský závod Klatovy tak vznikla 
dne 1. 5. 1992. 

Přesto, že během téměř dvacetiletého trvání akciové 
společnosti došlo k některým změnám ve vlastnictví akcií 
i změnám v představenstvu společnosti, vždy měli vlastníci 
i členové představenstva snahu o maximální rozvoj společ-
nosti.

Postupem doby se stala z malokapacitního závodu spo-
lečnost, která disponuje moderní zpracovatelskou techno-
logií a je schopna zpracovat cca 38 000 tun drůbeže ročně 
v jedné směně. Svou činností ovlivňuje následně i ekonomiku 
celé řady zemědělských podniků několika okresů v západních 
Čechách.

Díky vysoké odbornosti managementu společnosti, 
který si uvědomil, že vývoj českého trhu bude sice se zpož-
děním kopírovat trhy nejvyspělejších zemí, správně odhadl, 
že spotřeba drůbežího masa bude narůstat. Bylo proto roz-
hodnuto o další modernizaci technologického zařízení, přede-
vším vybudování chladicího vzduchového tunelu s kapacitou 

9 000 ks za 1 hodinu. Tím 
došlo ke zvýšení hygie-
nické i chuťové úrovně 
vyráběného zboží a dalo 
podniku možnost vyvážet 
chlazenou drůbež do zemí 
EU.

Naprosto nově byla 
vybudována, a to v roce 
1997, výroba uzenin, mas-
ných výrobků a specialit 
výhradně z kuřecího masa. 
Tato výroba je založena na 
špičkové kvalitě širokého 
sortimentu výrobků.

Drůbežářský závod 
Klatovy a. s. rozváží své 
výrobky prakticky do celé 
republiky a realizuje je 

v převážné míře pomocí obchodních řetězců.
Na rozvoj společnosti a její strategické záměry působí 

celá řada vnějších faktorů, které je nutné brát v úvahu. Je to 
nejen tlak obchodních organizací na stále se rozšiřující sor-
timent výrobků s dokonalým balením, patřičnou adjustací 
a trvanlivostí, ale stále více zde působí i legislativa EU, nejen 
co do výrobkové činnosti, ale především do hygienických 
a veterinárních opatření.

Aby akciová společnost obstála v tvrdé konkurenci na 
domácím i zahraničním trhu, musí neustále účelně investovat 
a nadále vyrábět kvalitní zboží, které plně uspokojí požadavky 
našich zákazníků.

Naše fi rma se specializuje zejména na prodej kuřecího 
masa a kuřecích dílů v chlazeném stavu, což kopíruje dnešní 
celoevropské trendy v oblasti prodeje kuřecího masa a stále 
stoupající poptávku po čerstvosti ze strany našich odběra-
telů.

Dalším segmentem našeho portfolia je skupina mas-
ných výrobků a polotovarů. Zde vyrábíme drobně sekané 
masné výrobky, salámy, šunky standardní i výběrové, řadu 
vařených výrobků, jako jsou tlačenky a játrové salámy, uzená 
kuřata a kuřecí díly a celou řadu specialit. Chlazenou a zmra-
zenou drůbež, kuřecí díly, masné výrobky a polotovary nabí-
zíme a prodáváme v různých váhových kategoriích, kalibrech 
a typech balení dle požadavků našich odběratelů.

životě člověka jsou mezní
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Obdobný sortiment, jako vyrábí naše společnost, je 
běžný ve všech ostatních zpracovatelských závodech, a proto 
jsme se snažili vyvinout výrobky, které by splňovaly trendy 
dnešní moderní doby, kdy nadměrná spotřeba živočišných 
tuků a nedostatek vlákniny v lidské výživě, velká popularita 
rychlých úprav masa, steaky, hamburgery z mletého vepřo-
vého a hovězího masa, nás vedly k vývoji nového typu polo-
tovaru splňujícího kritéria zdravější lidské výživy a vyplňují 
absenci tohoto typu výrobku z drůbeže na našem trhu, tzv. 
„kuřecí minutky“. Jedná se o výrobek, který má vynikající 
dietetické a senzorické vlastnosti, velmi nízký obsah tuků, 
max. do 8 %, běžně 5–6 %, je obohacen nedostatkovou vlák-
ninou, má snížený obsah soli maximálně 1,5 % a po tepelné 
úpravě zachovává vynikající senzorické vlastnosti a šťavna-
tost, a navíc je přirozeně bezlepkový.

Současně je v dnešní době člověk v rámci konzumace 
potravin neustále vystavován zvýšenému podílu alergizují-
cích, přídatných konzervačních látek a barviv obsažených 
v potravinách. Tyto látky jsou uváděny na etiketách výrobků 
značkou E. Velká popularita grilování, obliba marinova-
ných a ochucených mas, rychlejší úpravy masa, prodlužování 
záručních dob a ekonomika výroby vedou výrobce k použí-
vání konzervačních látek, přídatných látek a barviv, včetně 
velmi škodlivých zvýrazňovačů chuti a konzervantů z řady 
glutamanů a dusitanů. Veškerá výroba uzenin je dnes posta-
vena na konzervačních a přídatných látkách a barvivech. Je 
nutné zdůraznit hlavně tři hlavní škodlivé skupiny přídatných 
látek. Dusitany E250, obsažené ve všech druzích uzenářských 
výrobků a šunek, které jsou potenciálně karcinogenní. Fos-
fáty E450, E451 a glutamany E621 jsou rovněž obsaženy ve 
většině uzenářských výrobků, a jejich vysoké dávky polyfos-
fátů přispívají k nadměrnému vylučování vápníku z těla. 

I v této oblasti jsme hledali výrobky, které se budou od 
těch běžných lišit. Naše fi rma nabízí produkty, které prošly 
dlouhým vývojem a jsou na bázi přírodních konzervantů, 
které mají oproti stávajícím pozitivní vliv na lidský orga-
nizmus. Tyto výrobky nejenom, že jsou vyrobeny z masa, ale 
díky těmto přírodním složkám jsou opravdu zdravé. Vřele 
je můžeme doporučit i nejmenší dětské populaci. Na našich 
etiketách ani v našich výrobcích této řady dusitany, fosfáty 
ani glutamáty nenajdete. 

Do této výrobkové řady patří některá marinovaná 
ochucená masa pro letošní grilovací sezonu označená jako 
„bez E“ a dále pak uzeniny označené v produktové řadě jako 
„dětská pochoutka“ Kuřecí dětské párky bez E a Kuřecí 
Junior bez E. Jsme první výrobci v oblasti drůbeže této pro-
duktové řady bez E v České republice a na tento typ výrobků 
máme exkluzivitu. K uvedení těchto výrobků na trh vedla 
dlouhá cesta výzkumu a vývoje a částečně jsme využili i zna-
lostí a zkušeností týmu pracovníků Veterinární a farmaceu-
tické univerzity v Brně. Jsme ve fázi uvádění výrobků na trh 
a od května 2010 si je již můžete koupit například v síti pro-
dejen AHOLD a BILLA.

Během krátké doby, kdy došlo k zavedení těchto nových 
výrobků na trh, máme pozitivní ohlasy ze strany nadnárod-
ních řetězců, maloobchodních sítí a zejména našich zákaz-
níků. Je zřejmé, že čím dál více českých spotřebitelů klade 
důraz na kvalitu potravin, zejména na jejich složení. Naším 
cílem je vyvíjet výrobky s nulovými nebo minimálními 
obsahy těchto konzervantů, neboť jsme si vědomi alarmu-
jícího umístění České republiky v rakovině tlustého střeva 
v rámci Evropy.

Kamila Heppová, obchodní ředitelka

�

Drůbežářský závod Klatovy a.s., 5. května 112, 339 01 Klatovy, 
tel.: +420 376 353 311 , fax: +420 376 311 360, e-mail: dzklatovy@dzklatovy.cz  / www.dzklatovy.cz

Drůbežářský závod Klatovy a.s.

bez
Vyvinuli jsme pro Vás nové výrobky bez 
chemických přísad, barviv a konzervantů. 

te

ůbe

DrůbDrů
76 353 311 , fax: +420 376 31+420 376 3tel.: +4220 376
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Pozvánka na
„Dny chleba“ 2010

Letošní národní soutěž „O nejlepší chléb roku“ se spolu 
s výstavou dodavatelů a odborným seminářem usku-
teční 3. června v Pardubicích v rámci 16. ročníku tradiční 
pekařské akce DNY CHLEBA.

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů a jeho servisní organi-
zace Pekař a cukrář s. r. o. si Vás dovoluje oslovit v souvis-

losti s již 16. ročníkem prestižní pekařské akce DNY CHLE-
BA Pardubice 2010. S potěšením můžeme konstatovat, že 
loňský ročník byl pro nás velmi úspěšný: zúčastnilo se jej
340 odborníků z našeho oboru, 65 výrobních a dodavatel-
ských fi rem, řada významných hostů, o akci byl mimořádný 
zájem i ze strany médií. Věříme, že naše národní soutěž bude 
opět důstojnou přehlídkou produktů nejvyšší kvality.

Pro letošní rok jsme připravili pro účastníky soutěže 
i vystavovatele řadu novinek. Mezi ně patří zejména fi nanční 
odměna pro vítěze obou kategorií a prezentace kvalitních 
výrobků také prostřednictvím nových partnerů akce, obchod-
ního řetězce TESCO a organizace Slow Food ČR. Důraz bude 
letos kladen na výraznější propagaci kvalitních pekařských 
produktů před spotřebitelskou veřejností.

Návštěvníci Dnů chleba také kvitují osvědčené organi-
zační schéma akce: jde o kombinaci soutěže „O nejlepší chléb 
roku“, výstavy produktů a služeb, které pekaři ke svému pod-
nikání potřebují, a odborného semináře. Zde se dozvědí o nej-
novějších trendech v oboru: letos např. o tom, které inovace 
připravili výrobci pecí, linek, dalšího vybavení či dodavatelé 
zlepšujících přípravků pro výrobu kvalitního chleba a pečiva. 
Dalším důvodem pro pořádání akce je možnost uskutečnit 
řadu neformálních setkání, vyměnit si zkušenosti, navázat 
nové kontakty a přispět ke zlepšení atmosféry v oboru. 

Vrcholem svátku chleba je ovšem soutěž „Chléb roku 
2010“, kterou hodnotí komise nezávislých odborníků. Sou-
těží se ve dvou kategoriích: 
–  „Konzumní chléb“ z průmyslových pekáren, vyráběný 

odpovídající technologií ve tvaru veky a pečený na průběž-
ných pecích,

–  „Řemeslný chléb“ libovolného tvaru bez přídavku celých 
zrn a jejich zlomků bez příchutí a posypu, který je vyráběný 
s vyšším podílem ruční práce. 

Vloni měly obě kategorie jediného vítěze – fi rmu JAPEK 
s. r. o., Litvínov-Janov. Další udělované ocenění „Chléb vyni-
kající kvality“ získalo celkem 20 fi rem.

Dny chleba si za 15 let své existence vybudovaly vynika-
jící pověst – důkazem je velký zájem pekařských fi rem, médií 
a čestných hostů. Jeden příklad za všechny: účast na zahájení 
letošních Dnů chleba přislíbil i Mons. Dominik Duka, nový 
arcibiskup pražský a primas český. Věříme, že také zástupci 
odborné potravinářské veřejnosti přijmou naše pozvání.

Těšíme se na shledanou v Pardubicích! 

Ing. Stanislav Mihulka, CSc.
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR

�

Mons. Dominik Duka při křtu chleba (Dny chleba, 2009)
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Obec Svijany 

– PERLIČKA NA JIZEŘE

p o t r a v i n á ř s k á  o b e c

Svijany leží v krásném okolí Českého ráje, západně od měs-
ta Turnova. Leží na řece Jizeře a jsou v podstatě bránou 

do jednoho z nejkrásnějších míst v České republice, České-
ho ráje.

Okolí řeky Jizery mezi Turnovem a Mnichovým Hra-
dištěm je velmi úrodné, vyhlášené svojí první bonitou půdy 
a v minulosti, i té velmi dávné, a bylo vždy osídleno. Z pravěku, 
tzn. doby před 2000 lety, máme důkazy v archeologických 
nálezech keramických nádob a i v nalezených slavných „bron-
zech svijanských“, což je 24 ks bronzových sošek představu-
jících kachničky či labutě. Jinak jsou nazývány „Svijanské 
labutěnky“ a 18 jich je uloženo v Národním muzeu v Praze. 
Jejich význam je značný, neboť jsou zmiňovány i v literatuře 
o archeologických nálezech ve střední Evropě a je o nich před-
nášeno na univerzitách i ve Spojených státech amerických.

První písemná zmínka o vsi Svijany je doložena k datu 
23. srpna, kdy je připomínán Mikuláš, mnich v Hradišti, který 
byl „grandigarius in Swinian“. Druhá zmínka je v záznamech 
v klášteře v Mnichově Hradišti, že mniši prodávají svůj hospo-
dářský dvůr s chovem sviní ve Sviňanech Janu z Wartenberka, 
a to roku 1417.

V roce 1420 byl vybudován na řece Jizeře mlýn a spolu 

s ním osada Podol. Od té doby, až do roku 1929, jsme měli dvě 
části, a to Podolí a Svijany (okolí zámku).

Doba husitská se nám nevyhnula. Husité, v čele s Janem 
Žižkou, táhnou spolu s orebitskými a táborskými oddíly 
a plení kraj. V roce 1468 byla obec zpustošena německým voj-
skem bojujícím se šlechtou proti českému králi Jiřímu z Podě-
brad, který byl v čele českého vojska a zvítězil.

V roce 1564 získává várečné právo pivovar ve Svijanech 
a je jedním z nejstarších fungujících pivovarů v Čechách.

V té době patří Svijany pod vládu Wartenberků, kteří 
mají sídlo na zámku Rohozec.

Teprve v roce 1578 byl vystavěn Svijanský zámek a kaple, 
na jejímž portále je znak a letopočet dokončení stavby.

V letech 1608–1621 vládl na panství svijanském Jáchym 
Ondřej Šlik, který byl velmi vzdělaný a stal se vůdcem české 
šlechty. V té době bylo Svijanské panství v největším roz-
machu a patřilo do něj 68 osad a vesnic a 1/2 města Turnova. 
Dokonce v roce 1617 vydává Ondřej Šlik souhlas se stavbou 
městské turnovské radnice. Tento rozmach však ukončila 
bitva na Bílé hoře roku 1620, kdy byla česká šlechta poražena 
a vůdce šlechty, svijanský pán Ondřej Šlik, byl popraven jako 
první z českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze.

Kamenictví a výroba betonových střešních tašek z roku 1908Budova školy z roku 1932

S v i j a n y
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Zámek a celé panství získal Albrecht z Valdštejna, který 
jej spojil s panstvím Mnichovo Hradiště.

V době Rakouského císařství byla postavena císařská 
silnice v Podolí. V roce 1820 kupují Svijanské panství Roha-
nové, francouzští šlechtici, kteří koupili i zámek Sychrov.

V roce 1866 byla prusko-rakouská válka a bitva v Podolí 
o most přes Jizeru, kdy se vyznamenala na rakouské straně 
„Pražská chasa“, která v noci z 26.–27. června bránila Pru-
šákům v postupu přes řeku Jizeru. Bitva byla velmi těžká 
a most se podařilo ubránit. Na památku padlých byl postaven 
vojenský hřbitov, kde jsou uloženy ostatky 134 vojáků a 5 
důstojníků v čele s podplukovníkem Grygarskym. Celkem 
historické kroniky uvádějí 1 920 padlých. Vysoké číslo je 
ovlivněno započítáním i zemřelých v lazaretu v Sobotce, kam 
byli ranění vojáci převezeni.

V roce 1878 byl založen Sbor dobrovolných hasičů 
Podolí-Svijany.

V té době byl i vysoký počet obyvatel, kdy Podolí mělo 
280 obyvatel a Svijany 500 obyvatel. 

Hasičský sbor je dosud nejstarší fungující spolek, který 
vyvíjí po celou dobu své existence svoje aktivity.

V téže době existuje i divadelní spolek J. K. Tyla, 
o kterém není dochována žádná dokumentace. Dokladem 
jeho činnosti je ručně malovaná opona, na které je pohled na 
Svijany z jižní strany panem Bohumilem Ženíškem, bratrem 
akademického malíře, který zdobil Národní divadlo. Tato 
opona je chloubou obce i dnes.

Význam obce Svijany-Podolí na počátku 20. století je 
vidět i z území, které bylo začleněno pod její správu. Na jejím 
území byly dvě pošty, jedno vlakové nádraží (dnešní Loukov), 
cukrovar, pivovar, mlýn. Vyráběly se zde i motocykly zn. Perun 
(jeden exemplář je v Národním technickém muzeu). 

Během první světové války bylo odvedeno ze Svijan 
celkem 117 mužů. Po válce pokračoval rozvoj obce. Dvě 
pekařství, benzinová pumpa, zámečnictví, zemědělství, cuk-
rovarnictví a samozřejmě pivovar a mlýn. Spolková činnost 
byla na vysoké úrovni. 

V roce 1929 výnosem Ministerstva vnitra se slučují 
osady Svijany a Podolí pod společný název Svijany.

Rozvoj obce pokračoval otevřením nové budovy školy 
v roce 1932, kde byla i pošta. Následně v roce 1937 byla 
postavena budova Kampeličky. 

Opona divadla z roku 1905, pohled na Svijany

Budova Kampeličky z roku 1937 a dnes Obecní úřadIng. Petr Lelek, starosta

S v i j a n y
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Po druhé světové válce bylo založeno JZD, které se 
později neudrželo a pole obhospodařovaly Státní statky. 
Spolkovou činnost zajišťovalo v padesátých letech loutkové 
divadlo a hasičský sbor, který dokonce svépomocí postavil 
novou budovu Hasičské zbrojnice.

Po roce 1968 byly Svijany nedobrovolně přiřazeny 
územním uspořádáním pod obec Příšovice a jeden společný 
MNV Příšovice. Současně byla přemístěna pošta a zdra-
votní středisko. Teprve v roce 1990 jsou Svijany opět uznány 
samostatnou obcí. V současné době máme katastr o velikosti 
279 ha a v obci máme 280 obyvatel. 

Spolková činnost obyvatel a předpoklad kultur-
ního vyžití v rámci společenského života obce a uplatnění 
zájmové činnosti jsou tyto činné spolky: Myslivecké sdru-
žení Jizera Svijany, Rybářský svaz ČR základní organizace 
Svijany, Sbor dobrovolných hasičů Svijany a Sportovní klub 
Svijany.

Pravidelnou celoroční činnost vyvíjejí rybáři a jejich 
příznivci. Mají dohled nad hospodařením ve vlastních 
(státem přidělených) vodách, jako je například tůň u Lou-
kova, Písečák a úsek řeky Jizery. Nejenže se starají o vysa-
zování mladých ryb, ale také i o výchovu mladých rybářů. 
Pořádají pro ně rybářské závody.

Rovněž myslivecká organizace se stará o děti svých 
členů a populárně naučnou formou, spolu s ukázkami ulo-
vených trofejí na mysliveckém dni se snaží rozšiřovat svoji 
členskou základnu. 

Sportovní klub je mladá nově založená organizace, 
ale velmi rychle se rozvíjející. Je zaměřena svojí činností na 
akce pořádané pro děti a širokou veřejnost. Jedná se o výlety 
do hor na jaře a na podzim, kde je programem turistika 
a poznání příslušné oblasti. Další akce: Dětský den, Hurá na 
prázdniny, Konec prázdnin, Mikulášské pracování, Čaroděj-
nice a další. 

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarší fungující spolek 
v obci. V letošním roce má již 132 let. Rovněž má oddíl 
mladých hasičů, kteří bojují na sportovním poli a soutěží 
ve svých hasičských dovednostech s mladými hasiči v pří-
slušném okrsku. Jejich vzorem je družstvo dospělých, které 
při účasti v hasičských soutěžích dosahuje vynikajících 
výsledků a přiváží do Svijan překrásné poháry a medaile 
vyjadřující jejich umístění. V majetku organizace je ve 
výstavních vitrínách uloženo více než 170 pohárů. Většina 
za posledních 15 let. Tato stálá výstava je hlavní motivací pro 
mladé hasiče, kteří se snaží ty dospělé následovat. Tradicí je 
již velká hasičská soutěž v požárním útoku „Svijanská 13“, 
které se zúčastňuje na 50 družstev s účastí od Hradce Krá-
lové a až od Teplic v Čechách. Letos to bude již 12. ročník. 
Další tradiční soutěží je „Svijanský Soptík“, kde soutěží 
každoročně 20 družstev mladých hasičů ze širokého okolí. 
Ani Stará garda nezůstává pozadu. Je aktivní a atraktivní 
zároveň se svojí historickou stříkačkou od firmy Smékal 
z roku 1893. Každoročně dokazují ukázkou, že tento histo-
rický stroj je stále funkční.

Všechny spolky se dobře starají o mládež, neboť mají 
společnou myšlenku a heslo „Kdo si hraje, nezlobí“. Sou-
časně se ukazuje pravda, že děti se poznají, osamostatňují 
se v rozhodování, zvyšuje se jejich sebevědomí správným 
směrem a vědí, že jsou ze Svijan.

V roce 2005 se obec přihlásila do soutěže o titul Vesnice 
roku 2004 a byli jsme ohodnoceni titulem Vesnice roku 2004 
Bílou stuhou za práci s mládeží.

Od té doby jsme každoročními účastníky. Získáváme 
diplomy za různé činnosti za zvelebení obce.

Obec Svijany má zajištěn svůj rozvoj schváleným 
dokumentem Programu obnovy vesnice, který je pravidelně 

doplňován a máme schválenou územně plánovací dokumen-
taci ve formě již II. změny územního plánu. 

Tato dokumentace určuje, v které části obce je povo-
leno podnikání a ve které části se bude obec rozvíjet formou 
individuální výstavby rodinných domků.

V současné době máme připraveny lokality pro 
výstavbu cca 50 rodinných domků na pozemcích, které patří 
různým majitelům. Obec vlastní pozemky pro výstavbu 30 
domků.

Dále je požádáno o dotaci na stavbu kanalizace obce, 
která by měla pomoci v likvidaci odpadních vod ve staré 
zástavbě. Kanalizace bude napojena na základě již pode-
psané smlouvy na novou rekonstruovanou čistírnu Pivovaru 
Svijany. 

Technický pokrok je v naší obci uplatněn na výstavbě 
fotovoltaické elektrárny na pozemcích obce, která má mít 
výkon 680 kw.

Mlýn Perner připravuje výstavbu nové vodní elektrárny 
a pivovar bude využívat bioplyn na nové čistírně odpadních 
vod kogeneraci energie.

V současné době vrcholí jednání o poskytnutí dotace 
z prostředků Ministerstva zemědělství na Protipovodňové 
opatření. Svijany nebudou zaplavovány povodněmi řeky 
Jizery a rodinné domky v části Podolí budou ochráněny.

Obec je členem Mikroregionu Jizera, Sdružení Český 
ráj, Místní akční skupiny Turnovsko a Svazu obcí Liberec-
kého kraje.

Územní poloha Svijan vzhledem k vysoce atraktivní 
oblasti Českého ráje, dopravní dostupnosti i do velkých měst 
je velmi výhodná. Atraktivnost Svijan zvyšuje připravenost 
obce pro individuální výstavbu, mimořádnost v podnikání 
fi rem Mlýn Perner, Pivovar Svijany. Aktivita spolků zamě-
řená na práci s mládeží dává dobrý předpoklad rozvoje obce 
i do budoucna.  Ing. Petr Lelek
 �

Část sbírky sportovních pohárů svijanských hasičů
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VÍTĚZ SOUTĚŽE MOUKA ROKU
1998, 2002, 2003, 2005, 2006, ISO 22000, HACCP, AIB, KLASA

�  Pšeničné mouky
pro zmrzlinové kornouty

� Žitné mouky

� Celozrnné mouky

� Ječná mouka

MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s  r. o.
463 46 Příšovice, Svijany 17, tel.: +485 177 129, fax +482 312 705

E-mail: info@mlynperner.cz

www.mlynperner.cz

� Pšeničné mouky pekařské

�  Pšeničné mouky pro náročné 
druhy sladkého pečiva
(koblihy, listové …)

� Pšeničné mouky pečivárenské

Standardně dodáváme:

S v i j a n y
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Mlýn Perner
je vidět

nejen z dálnice
Historie mlýnu PERNER Svijany je opravdu bohatá. Mlýn 

byl založen na řece Jizeře již v roce 1420. Majiteli byly ne-
jenom různé mlynářské rody, ale i Valdštejnové, Šlikové, Var-
tenberkové. V 19. století byl vlastníkem dokonce i bratr bás-
níka K. H. Máchy, Michal Mácha. 

Bohumil Perner, syn mlynáře v Májově u Chrudimi, 
koupil mlýn v roce 1933. Jistě jste všichni slyšeli o vel-
kém vlastenci a budovateli železnice Janu Pernerovi 
(1815−1845), který byl synem mlynáře ve Lhotce u Přelouče. 
Bohumil Perner, mlynář v Májově, byl potomkem jeho bratra 
Františka. Jan se ale rozhodl pro studium na pražské poly-
technice. V roce 1837 Perner nastupuje na stavbu Severní 
dráhy císaře Ferdinanda, ale to už měl za sebou práci na 
stavbě železnice v Rusku. Jan Perner se mimo jiné účastnil 
velkých trasovacích prací pro spojení Vídně s Prahou, stává se 
vrchním inženýrem státních drah. Jeho návrh na trasu dráhy 
z Prahy do Drážďan schválil císař v roce 1842. Jan Perner 
tragicky zahynul v roce 1845. Jeho jméno nese i jeden pár 
vlaků InterCity, EuroCity, jsou po něm pojmenovány ulice
v Praze i v Pardubicích, i Dopravní fakulta Univerzity Par-
dubice.

Bohumilu Pernerovi se počátkem 30. let minulého sto-
letí podařilo spolu s manželkou Annou, roz. Kvapilovou z Tur-
nova, mlýn ve Svijanech zmodernizovat a rozšířit. Zvláště za 
války se těšili velké oblibě, protože moukou tajně podporovali 
obyvatelstvo ze širokého okolí. Dokonce byl panu mlynáři po 
válce slibován pomník. Ale přišel rok 1948 a mlynář se octl 
v Jáchymově, rodina byla vystěhována. 

Synové Bohumil a Jan dostávají mlýn ve značně opo-
třebovaném stavu v roce 1992. Bohumil se stará o obchod 

a kvalitu mouky, Jan o strojírenskou technologii. Mlýn měl 
kapacitu 80 t/24 hod. Oba bratři plně pochopili, že je nutno 
mlýn modernizovat, zakoupit nové dopravní prostředky, 
vybavit laboratoř nejmodernějšími přístroji. Postupně došlo 
i na technologii. V roce 1996 dodává fi rma Prokop Pardubice 
novou mlecí technologii s kapacitou 120 t/24 hod. 

Při projíždění na dálnici je vidět mlýn z daleka, 
v poslední době vyrostla i nová budova, která se může poch-
lubit nejmodernější mlynářskou technologií v České repub-
lice, i v Evropě se nemusíme stydět. Technologii dodala fi rma 
Bühler ze Švýcarska. Celé zařízení odpovídá nejnáročnějším 
požadavkům na kvalitu výroby. Kapacita obou mlýnů je
330 tun mouky za 24 hodin. Majoritním vlastníkem se stal 
syn Jana Pernera Daniel. Své velké odborné zkušenosti 
získal při dlouhodobém pobytu ve mlýnech ve Švýcarsku 
a v Německu. Získal i výuční list v oboru a absolvoval Střední 
školu potravinářské technologie v Pardubicích. 

Z naší mouky se vyrábí hlavně populární tatranky nebo 
lázeňské oplatky. Další mouka směřuje do velkých i malých 
pekáren nejen v okolí, ale i po celé republice. Jako první mlýn 
v ČR jsme v roce 1999 zavedli systém jakosti ISO, od roku 
2000 vlastní mezinárodní certifi kát HACCP a AIB (American 
Inst. of Bakery).

Firma zaměstnává 32 lidí. Společným úsilím se snažíme 
být moderním pulsujícím podnikem. Zásluhu na úspěchu 
nemá pouze vedoucí management (majitelé, účetní, stárek, 
vedoucí odbytu), ale i tým v laboratoři, mlynáři, pytlovači, 
řidiči. Vyprodukovaný zisk stále inovačně investujeme. Obilí 
zpracováváme od dodavatelů v okolí, kteří se mohou těšit 
z rychlého placení. Nezapomínáme ani na podporu sportu, 
spolků a zájmových organizací.

Na rozvoj technologie mlýna v posledním letech získala 
fi rma  dotace z Programu rozvoje venkova ČR od SZIF, který 
je spolufi nancovaný EU.

Naše vize do budoucna? Spolu se všemi našimi spolu-
pracovníky budovat důvěru našich odběratelů a veškeré úsilí 
věnovat nejmodernějším trendům v oboru. Jedině tak obsto-
jíme v nemalé konkurenci. 

 �

Areál mlýna Mlecí stolice
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Místo, kde se 
tradice snoubí 

s pokrokem

Pivovar Svijany, respektive jeho produkty, už znají 
milovníci pivního moku po celé republice. Malému pivo-
varu se podařilo překročit hranice regionu, rok od roku 
je úspěšnější, a dnes tak může směle konkurovat i velkým 
nadnárodním koncernům, které v kvalitě bez problémů 
předčí. 

Trocha historie

První zmínka o tom, že je v malé vesničce na Liberecku
pivovar, pochází z roku 1564. Tehdy byl pivovar součás-

tí hospodářského zázemí a důvodem, proč se právě zde pivo
vařilo, bylo zvýšení fi nančního výnosu panství, patřícího od 
roku 1565 Jaroslavovi z Vartemberka. Ten zde vystavěl i re-
nesanční tvrz, již po jeho smrti přestavěli Valdštejnové na 
zámek. Pivovar i zámek byly v průběhu století zvelebovány, 
rozmachu však udělal přítrž rok 1945, kdy byl pivovar zkon-
fi skován, posléze znárodněn a stal se provozem Severočes-
kých pivovarů n. p. Ty zde působily až do roku 1990, kdy 
v dobách porevolučních vznikl státní podnik Pivovary Vra-
tislavice nad Nisou a jehož součástí se stal až do roku 1992 
i svijanský pivovar. Poté se pivovar mění na akciovou společ-
nost a v roce 1997 se stává součástí Pražské pivovary a. s., je-
jímž majoritním vlastníkem je anglická pivovarská společ-
nost Baas. V této skupině je však nejmenší a nejstarší. Díky 

obchodní politice Pivovarů Vratislavice a. s. a později Praž-
ských pivovarů a. s. se svijanský pivovar dostává do odbytové 
krize a hrozí mu uzavření. 

Záchrana z krize přichází v roce 1998, kdy se novým 
vlastníkem stává nově založená společnost Pivovar Svijany
s. r. o., která se o sedm let později transformuje na akciovou 
společnost. Díky mravenčí práci týmu pivovaru a pod tak-
tovkou finanční skupiny LIF je odbytová krize zažehnána 
a pivovaru se začíná blýskat na lepší časy. 

Výstav piva z roku 1998 je postupně zvyšován, v roce 
2001 je prolomena hranice sta tisíc hektolitrů a v roce 2005 
dokonce dvou set tisíc hektolitrů vyrobeného piva. Svijany 
se tak stávají nejsilnější značkou na Liberecku a Jablonecku, 
jejíž obliba závratně roste i v dalších regionech. Postupem 
doby se z Pivovaru Svijany stal jeden z největších nezávislých 
pivovarů v České republice. V roce 2009 vyrobili ve Svijanech 
dokonce více než 385 000 hektolitrů piva a v letošním roce 
mají v plánu překonat hranici 400 000 hektolitrů. Se vzrůs-
tajícím výstavem roste samozřejmě i zisk, ten však fi rma pra-
videlně investuje do dalšího rozvoje. V letošním roce jsou 
plánovány investice do rozšiřování kapacit – zejména spilek, 
sklepů, rozšíření stáčecí linky na dvojnásobek a rekonstrukci 
čistírny odpadních vod. I přes stále větší objem prodaného 
piva kladou místní důraz na tradici ve výrobě nápoje. Inves-
tice jsou tedy plánovány s cílem zachovat současné výrobní 
postupy i při zvyšujícím se výstavu. 

Od března 2010 je Pivovar Svijany
v plném vlastnictví skupiny LIF TRADE, a. s.

V březnu 2010 proběhl další krok k dokončení koncepce 
jediného vlastníka pivovaru. Až doteď se o vlastnictví Pivo-
varu Svijany dělily dvě společnosti – liberecká skupina LIF 
TRADE, a. s., měla v držení nadpoloviční většinu, minoritním 
vlastníkem pak byla skupina K Brewery. V březnu převzala 
pivovar do vlastnictví právě LIF TRADE, a. s., která se tak 
stala majitelem již třetího pivovaru v regionu. Kromě Pivo-
varu Svijany drží plnou kontrolu také nad pivovary Rohozec 
a Náchod. Plným přechodem k jednomu vlastníkovi se však 
pro konzumenty nic nemění. Tradiční výrobní postupy i chuť 
jednotlivých produktů zůstanou ve Svijanech i nadále stejné. 

Vyrábíme klasicky

Pivovar Svijany vyrábí pivo klasickou technologií. 
Výčepní piva, ležáky i speciální piva vznikají tzv. dekokčním 
způsobem vaření, dvoufázovým kvašením a dlouhodobým 

Kvašení ve spilce
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zráním při nízkých teplotách. Vaří se z vody čerpané z vlast-
ních studní, slad se dováží z mladých sladoven z Čech 
a Moravy. Pivu samozřejmě nechybí žatecký chmel z vlast-
ních chmelnic. Proces vaření piva začíná ve varně. Zde se 
smíchá rozdrcený slad s vodou a zahříváním na různé tep-
loty se pomocí enzymů ze sladu mění škrob na cukr. Násle-
duje scezování, při němž se oddělí cukerný roztok – sladina 
– od obalů zrn – tedy mláta. Sladina se poté vaří s chmelem 
přidávaným postupně v několika dávkách. Nezbytný chmel 
pivo konzervuje a hlavně pivu dodává příjemně hořkou chuť 
a chmelovou vůni. Proces trvá zhruba deset hodin. Varna ve 
Svijanech umí vyrobit osm várek denně, přičemž jedna várka 
má dvě stě dvacet hektolitrů mladiny.

Z hotové mladiny se oddělí kaly ve vířivé kádi, zchladí se 
na zákvasnou teplotu a zakvasí se pivovarskými kvasinkami. 
Hlavní kvašení probíhá v otevřených kádích při teplotě do 
dvanácti stupňů Celsia, v místnosti zvané spilka. Během kva-
šení přemění kvasinky asi 70 % cukru na alkohol, oxid uhli-
čitý a některé vedlejší produkty. Zkušený sládek měří dvakrát 
denně teplotu a stupeň prokvašení v každé kádi. Pomocí chla-
zení celý proces řídí a určuje, kdy se káď zchladí na sudovací 
teplotu, čímž se ukončí činnost kvasinek.

Hlavní kvašení trvá šest až osm dní. Zchlazené zelené 
pivo se poté suduje do ležáckých tanků, kde dokváší. Tanky 
o objemu 60 až 600 hl jsou umístěny v ležáckých sklepích. 
Zde pivo leží, tedy dozrává, čiří se a přirozenou cestou se sytí 
oxidem uhličitým. Tím si dotváří pěnivost, říz, chuť a vůni. 
Podle druhu piva trvá ležení 30–60 dní a probíhá při teplotě 
2–4 °C. Hotové pivo se poté zfi ltruje na křemelinovém fi ltru, 
aby mělo jiskru. Pivní alchymie končí na speciálním mikro-
fi ltru, který pěnivý mok zbaví nežádoucích kvasinek a dalších 
mikroorganismů. A pak už se může stáčet.

Produkce Svijanského pivovaru putuje z 60 % do sudů 
a z 40 % do lahví, plechovek a skleněných džbánů. Celý proces 
výroby probíhá za dodržování velmi přísných požadavků na čis-
totu. Nezávadnost jednotlivých přísad i výsledného produktu 
během výroby pečlivě kontrolují mikrobiologové v pivovarské 
laboratoři. Svijanské pivo se nijak chemicky neošetřuje a ani 
nepasteruje. K zákazníkovi tak putuje zdravé, přírodní pivo.

Každý rok oceňované

Kvalitu svijanského piva a šíři portfolia v kategorii 
speciálních piv oceňují nejen zákazníci, ale také odborníci. 
Důkazem toho je celá řada ocenění v laických i odborných 
soutěžích, která místní piva postupně získala. Už od roku 
1998 je každý nový typ piva ověnčen některou z cen z degus-
tačních soutěží i z nejrůznějších spotřebitelských anket. Již 
několikrát se stal Pivovar Svijany vítězem vrchlabského Piv-
ního referenda a zvítězil v hlasování čtenářů Pivního kurýra. 
Světlá i tmavá třináctka patří mezi nejoceňovanější piva na 
trhu, pivem ČR nebo Pivem roku se stala i patnáctka Baron. 
I letošní rok začal pro pivovar velmi pozitivně – na začátku 
února se konaly Reprezentační slavnosti piva v Táboře, na 
nichž uspěly Svijanský Baron 15%, Svijanský Vozka, Fitness 
a Svijany Weizenbier. 

Blíže každému z nás

Svijanské pivo se rozváží nejen v blízkosti pivovaru, zís-
kává oblibu ve stále širším regionu. Trvale se portfolio pivo-
varu usazuje nejen v obchodních řetězcích, ale také u menších 
obchodníků a hostinských. Restaurace, v nichž můžete „Svi-
jany“ ochutnat, už najdete i ve velkých městech nebo na 

druhém konci republiky. Kdo zavítá do Libereckého kraje, 
může svijanské produkty ochutnat v útulné restauraci přímo 
v areálu pivovaru nebo se objednat na exkurzi a celý pivovar 
si projít. Místní vám zde ukážou každý detail výroby a exkurzi 
můžete zakončit čerstvě natočeným pivem. A když budete mít 
štěstí, pivovarem vás provede loňská vítězka soutěže Miss zla-
tého moku Petra Bubáková.

Osobnost Pivovaru Svijany – František Horák

V průběhu své historie ba-
lancoval svijanský pivovar něko-
likrát na pokraji zániku. Nejprve 
za totality, pak v dobách pore-
volučních, kdy o koupi pivovaru 
projevila zájem obec Svijany. 
Posledním kritickým obdobím 
byla léta od roku 1997, kdy 
pivovar spadal do skupiny Praž-
ských pivovarů. Nebýt velkého 
nadšence a patrona Františka 
Horáka, bůh ví, jak by se svijan-

skému pivovaru vedlo dnes…
Pan Horák byl u všech zásadních změn pivovaru, celý 

svůj život bojoval za jeho záchranu, již v době komunistického 
režimu založil Spolek pro záchranu pivovaru Svijany. Osobně 
se angažoval v plánovaném odkupu pivovaru obci Svijany 
a později jej dokonce chtěl sám odkoupit od Pražských pivo-
varů. Vzhledem k vysokým úrokům v devadesátých letech si ale 
úvěrové podmínky vyžádaly, aby vyhledal další spoluinvestory 
– těmi se stali otec a syn Kučerovi (dnešní představitelé LIF 
TRADE). Nicméně transakce se povedla a svijanskému pivo-
varu se začalo blýskat na lepší časy. Pan ředitel zainvestoval do 
technologií a začal pečovat o zákazníky. Výstav od té chvíle kaž-
doročně rostl a Svijany se staly nejsilnější regionální značkou 
na Liberecku a Jablonecku. Obliba místního piva postupně pře-
rostla hranice kraje a František Horák za to byl v roce 2005 
vyhlášen pivovarskou osobností a osobností Liberecka. 

František Horák se narodil v roce 1941 v Mašově u Tur-
nova. Do základní školy chodil v Mnichově Hradišti. Absol-
voval učiliště v oboru sladovník s maturitou v Plzni, v roce 1957 
nastoupil do svijanského pivovaru, kde působil až do svého 
odchodu do důchodu v roce 2008. Pracoval tu jako dělník, pod-
sládek a sládek. V roce 1995 se stal jeho ředitelem, od roku 
1998 byl také spolumajitelem společnosti Pivovar Svijany s. r. o.
Dodnes je však s pivovarem velmi úzce svázán – plní funkci 
obchodního sládka a pracuje jako člen představenstva společ-
nosti.  �

Stáčecí linka lahvového piva
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Poctivé sýry
biosýry

a mléčné výrobky
z kvalitního mléka

z čisté přírody
Českého ráje

Mlékárna Příšovice, 463 46 Příšovice 91, Česká republikaMlékárna Příšovice, 463 46 Příšovice 91, Česká republika
www.plastcom.czwww.plastcom.cz

p o t r a v i n á ř s k á  o b e c

S v i j a n y  –  P ř í š o v i c e



59
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

0
m ě s t o  p o t r a v i n á ř ů

Mlékárna
Příšovice,

chlouba regionu
Kdo má rád něco více,

ochutná výrobky 
Mlékárny Příšovice

Mlékárna v Příšovicích vznikla jako jedna z prvních druž-
stevních mlékáren na severu Čech v Českém ráji a je po-

slední mlékárnou v Libereckém kraji. V roce 1903 o její stav-
bě rozhodlo 41 členů Mlékařského družstva v Příšovicích, což 
byli převážně zemědělci z okolních vesnic (Svijanský Újezd, 
Pěnčín, Přepeře). Provoz mlékárna zahájila ještě téhož roku, 
zprvu byla poháněna parostrojem. O třicet let později se za-
řadila mezi desítku největších mlékáren v Čechách. Stala se 
klasickou konzumní mlékárnou s výrobou mléka, čerstvých 
sýrů, tvarohu, másla a romadůru. Po roce 1945 se stala sou-
částí Severočeských mlékáren. Výrobní program se v čase 
měnil přes výrobu sušeného mléka až k sýrům holandského 
typu. Po roce 1989 byla součástí liberecké mlékárny Milko, 
a. s. Po uzavření mlékárny v Liberci v roce 1996 se Mlékárna 
Příšovice osamostatnila, obnovila provoz, výrobu sýrů a más-
la. Současně byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce. V dnešní 
době splňuje standardy hygieny, kvality, bezpečnosti potra-
vin, legislativy EU.

Zdraví a rodina

Naše mlékárna je malá rodinná mlékárna, se šedesáti 
zaměstnanci, a možná díky tomu přežila všechny mlékárny 
v bývalém Severočeském kraji. V porovnání s ostatními 
mlékárnami v Čechách jde o spíš malý provoz s denním pří-
jmem mléka 80 000 litrů. Cílem Mlékárny Příšovice není 
vyrábět velkotonážní výroby, ale soustředit se na výrobu 
regionálních specialit, tradičních čerstvých výrobků 
a zejména mléčných výrobků se zdravotními benefi ty pro 
děti a rodiny. Podpora pestré, zdravé a vyvážené stravy je 
náš hlavní cíl.

Malá mlékárna, velký sortiment sýrů

Stěžejním výrobkem je stále nejpopulárnější český 
sýr Eidamská cihla 30 % tvs. v tradičním tvaru podkovy. 
Současně se v mlékárně vyrábí celá řada více či méně zná-
mých sýrů. Velmi oblíbená nízkotučná Eidamská cihla
20 % tvs., Eidamská cihla 45 % tvs., Gouda. Z uzených sýrů 
to jsou Eidam 30 % tvs. a Eidam 45 % tvs., uzený tradičním 
způsobem na bukových hoblinách. Archivní sýr s tvorbou 
ok dle ementálské receptury ,,Sychrov“ si získal nemálo 
zákazníků a vyznavačů sýrů. Pro znalce sýrů a labužníky 
vyrábíme ochucené sýry Gaston s oreganem, Gaston s pap-
rikou a chilli, Gaston se zeleným pepřem a chilli, Příšovický 
sýr s dýňovými semínky, Příšovický sýr s vlašskými ořechy. 
Chloubou je regionální výrobek Příšovický uzený sýr se 
šunkou. 
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tradiční receptury, obohacené o probiotickou kulturu. V rámci 
programu Rozvoj venkova – program Inovace v potravinář-
ství, ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským bylo 
vyvinuto a uvedeno na trh, pro děti, jogurtové mléko YOLLY 
s obsahem přírodní syrovátky a probiotickou kulturou Lak-
tofl ora balancia. YOLLY je vyrobeno pouze z mléka a syro-
vátky dodávající tělu potřebné živiny, vitalitu a energii. Do 
budoucna chystají v Příšovicích rozšíření sortimentu kysa-
ných výrobků o další novinky.

Harmonie s přírodou, to je BIO

Ekologické zemědělství je hospodaření s kladným 
vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez použí-
vání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hor-
monů a umělých látek. Jedná se o velmi pokrokový způsob 
hospodaření, které staví na tisíciletých zkušenostech 
našich předků a bere ohled na přirozené koloběhy a závis-
losti. Jedním z cílů Mlékárny Příšovice je podpora biomléka 
a biopotravin. Biopotraviny jsou jednou z mnoha cest ke 
zdravé výživě a zdravému životnímu stylu. BIO není módní 
značka. BIO je čistá příroda. BIO je ryzí původ surovin. BIO 
to je harmonie s přírodou. Na přelomu roku 2009/2010 
byla proto zahájena výroba biosýrů BIO Eidam 30 % tvs., 
BIO Eidam 45 % tvs., BIO Gouda 48 % tvs. s originální vůní 
a chutí typickou pro biosýry. 

Biopotraviny si pomalu získávají přízeň zákazníků 
a věříme, že si najdou svoji cestu k zákazníkům, stejně jako si 
ji našly ostatní výrobky z Mlékárny Příšovice. 

Přejeme Všem našim zákazníkům a obchodním part-
nerům hodně zdraví a spokojenosti.

Štěpán Tůma & Jiří Tůma
Mlékárna Příšovice

�

Příšovické sýry se pravidelně účastní soutěží, získaly 
mnoho ocenění na Celostátních přehlídkách sýrů, regionálních 
soutěží, včetně značky kvality KLASA. Modročervené logo 
na bílém podkladu si zaregistrovala už řada z nás, potraviny 
opatřené touto značkou jsou to tiž zárukou kvality, tudíž když 
si koupíte sýr, chutná opravdu jako sýr a není to jen mazlavá 
hmota bez chuti. Nejtěžším úkolem je prosadit se, dostat sýry 
na pulty k zákazníkům. Bohužel ani příšovické mlékárně se 
nevyhnul paradox trhu, kdy z dovozu lze koupit cokoliv a kde-
koliv, ale to, co se vyrábí za humny, nejde mnohdy sehnat.

Tradiční čerstvé máslo

V příšovické mlékárně nechybí samozřejmě výroba jed-
noho z nejoblíbeněj ších mléčných výrobků – másla. Vyrábí se 
zde klasické čerstvé máslo, stolní máslo se svoji typickou vůní 
a chutí. Přes silnou konkurenci dovozových značek, náhražek 
másla s rostlinným tukem, margarínů si Příšovické máslo 
stejně jako další česká másla drží oblibu u českých zákaz-
níků.

Inovace 2009 

Po 40 letech tradiční výroby sýrů byla v roce 2009 zahá-
jena nová výroba kysaných mléčných výrobků. Jako první 
bylo uvedeno na trh tradiční šlehané kysané podmáslí podle 

p o t r a v i n á ř s k á  o b e c

S v i j a n y  –  P ř í š o v i c e
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Označení původu 
a zeměpisná 

označení
KAREL ČADA,

Metropolitní univerzita v Praze

Označení původu a zeměpisná označení jsou poněkud 
zvláštním prostředkem práv na označení, a to z celé řady 

důvodů. Tak především je-li takové označení zapsáno do pří-
slušného rejstříku, neznamená to, že je zde osoba, která ta-
kové označení vlastní a může s ním nakládat podobně jako 
s věcí, a tedy podobně jako s ochrannou známkou. Označení 
původu a zeměpisné označení nemá tedy žádného konkrét-
ního vlastníka ani majitele, není zde osoba, která by mohla 
rozhodovat o případném převodu takového označení na ji-
nou osobu, ani osoba, která by k takovému označení mohla 
poskytovat licenci k užívání. Nejedná se tedy v tomto přípa-
dě o úpravu majetkových vztahů mezi výrobci ani o uplatně-
ní soukromoprávního nároku žadatele. Ostatně tato ochrana 
nepůsobí ve prospěch konkrétního výrobce či žadatele, ale 
přináší právní účinky abstraktně určenému množství výrob-
ců z určitého regionu. Ochrana označení původu má zřetelné 
rysy veřejnoprávního charakteru, protože významnou úlo-
hou tohoto právního prostředku je garance pro spotřebite-
le, že nakupují zboží mající původ v místě, kde výrobky mají 
zvláště dobré kvalitativní parametry, které jsou úzce svázány 
s místem, odkud pocházejí.

Samotná průmyslově právní ochrana se opírá o dlou-
hodobě mimořádně dobré vlastnosti nebo kvalitativní para-
metry výrobků, které jsou spojeny s výskytem originálních 
surovin na určitém území, příznivými klimatickými podmín-
kami a vlastnostmi půdy a konečně i se zvláštními schop-
nostmi lidí, což způsobuje, že výrobky z této lokality vykazují 
vlastnosti, znaky a parametry, které není možno dosáhnout 
jinde. To vždy způsobovalo, že zájem právě o tyto výrobky byl 
na trhu mimořádný.

Jedná se o požadavky, jejichž splnění není snadné, řada 
výrobků na ně nedosáhne, a tak, někdy naprosto zbytečně, 
o tuto právní ochranu není obecně mimořádný zájem. S tím 
souvisejí i znalosti právě o tomto prostředku práv na ozna-
čení. O žádném jiném nebylo napsáno více hloupostí a podáno 
naprosto popletených zpráv než právě o označení původu. 
I samotný název tohoto právního institutu bývá překrucován 
a někdy dokonce natolik, že informace, místo aby sloužila 
k pochopení ne zcela jednoduchého jevu, je naprosto zavádě-
jící a dále přispívá k prohlubování obecné zmatenosti.

Na druhou stranu řada označení původu dosáhla mimo-
řádného věhlasu a ruku v ruce s tím i mimořádného významu 
hospodářského. Právě hospodářský význam těchto označení 
vábí i méně poctivé kruhy, aby se těchto prostředků zmocňo-
valy nebo z nich bez přičinění a jakéhokoli důvodu alespoň 
zčásti neoprávněně těžily. Požadovaná dlouhodobá reputace 
a kvalita výrobků takto označovaných vede k tomu, že s někte-
rými takovými označeními se ztotožňuje regionální povědomí, 
stává se na omezeném teritoriu jakýmsi veřejným statkem, na 
jehož narušování je dotčená veřejnost velice citlivá a rychle 
vzbuzující i jakési vlastenecké cítění. Zvláštní potíže v tomto 
kontextu, tedy požadavku na dlouhodobou reputaci výrobků 
z určité lokality, přinášejí změny politických hranic.

Můžeme jmenovat velké množství dlouhodobých sporů, 
z nichž mnohé skončily, jiné pokračují, ale vždy za sebou zane-
chávají nepříjemný dojem o nespravedlivém procesu anebo 
výsledku. Turecké švestky jsou ze Srbska, kde získaly své 
jméno v době, kdy Srbsko bylo součástí turecké říše. Původně 
uherská tokajská oblast zahrnující 31 tokajských obcí, cha-
rakterizovaná prostředím pohoří Hegyalja a jeho výběžky, 
byla trianonským mírem rozdělena státní hranicí na dvě části 
tak, že k bývalému Československu byly připojeny tři z nich. 
Ale nejen nové státní hranice vytvářejí komplikované vztahy, 
které často přecházejí do sporů mezinárodního významu. 
Připomeňme dlouho trvající spor o původně řecký sýr FETA, 
vyhrocené názory týkající se označení původu PISCO pro 
původně peruánskou pálenku a velkou řadu dalších sporů, 
které se týkají dalších věhlasných označení původu. Mám zde 
na mysli například velmi náročné a dlouhodobě strategicky 
dobře vedené a úspěšně zakončené spory o francouzských 
označeních Champagne a Cognac.

Ale nechoďme příliš daleko. Žijeme v zemi plzeňského 
a budějovického piva, pražské šunky, karlovarské soli, olo-
mouckých tvarůžků, žateckého chmele, třeboňského kapra, 
znojemských okurek a mnoha dalších významných označení 
původu. Povrchní soudy jsou nasnadě. Označení původu má 
být správné, pravdivé a poctivé. Ale problém není ve všech 
případech tak jednoduchý.

Jak již bylo zmíněno, dlouhodobě se má za to, že pro kva-
litu a reputaci výrobků, které mají mít nárok na tuto zvláštní 
ochranu, jsou důležité nejen podmínky přírodní, ale i lidské. 
V případě čistě přírodních produktů, například minerální 
vody nebo soli, jsou obtíže způsobeny většinou již zmíněnými 
změnami politických hranic. Ostatně i labský písek může být 
vnímán jako označení, ke kterému mohou mít mimořádný 
vztah nejen producenti z České republiky. 

Zvláště komplikované vztahy jsou často v případech, 
kdy oba základní faktory se doplňují. Nejčastěji se jedná 
o potraviny a zemědělské výrobky, kde zvláštní přírodní 
podmínky jsou doplňovány zkušenostmi a umem místních 
odborníků. U chmele, ovoce a obilí převažuje prvek přírodní, 
u piva a u sýra již člověk významným způsobem přispívá ke 
konečné kvalitě produktu. Na zcela odlišné straně spektra 
jsou označení původu u výrobků ručně nebo průmyslově pro-
dukovaných. Tady se jedná například o vambereckou krajku, 
české sklo nebo míšeňský porcelán. Někde dokonce takové 
označení ani neurčuje místo výroby nebo zpracování, ale 
jiné okolnosti, týkající se například směny výrobků. Tak je 
tomu u ruského čaje, kde jde o název odvozený od dopravní 
cesty, kterou se zboží dodává na hlavní trhy. Ani olomoucké 
tvarůžky se nikdy nevyráběly v Olomouci, ale právě olo-
moucká tržiště je nejvíce proslavila. Pokud potom je výrobek 
na jednom místě získán a jinde zpracován, vstupují do hry 
otázky spojené s tím, kde vlastně konečný výrobek získal 
právě tu kvalitu, parametry a věhlas, pro které je vyhledáván 
a má být zvláště chráněn.
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Pokusme se vyjasnit stručně uvedenou problematiku 
z pohledu právního. Hned v úvodu ale musíme dodat, že 
právní ochrana těchto předmětů práv na označení není uspo-
kojivě vyřešena a je předmětem řady odborných a diplomatic-
kých debat, které ale zatím nevedou k řešení ani na národní, 
evropské či mezinárodní scéně.

V Československu docházelo již v období mezi světovými 
válkami k ochraně některých označení původu formou zvlášt-
ních právních předpisů. Tak to bylo například u chmele, kde 
již v roce 1921 bylo nařízeno zákonem a navazujícími naříze-
ními vlády povinné známkování podle místního původu. Ze 
zákona bylo určeno, že chmel musí být označen jako „český“ 
a označení musí být doplněno o výrobní oblast a výrobní obec. 
Zákon již tehdy uváděl, že každé označení chmele, které nevy-
hovuje zákonným předpisům, je zakázáno, doplňuje trestní 
ustanovení (peněžitá pokuta až do 20 000 Kč a v případě 
přitěžujících okolností vězení až do tří měsíců) a odstranění 
závadných označení. 

Samostatný obecný právní předpis na ochranu označení 
původu byl na našem území poprvé přijat v roce 1973, a od 
této doby je na našem území ochrana tohoto právního insti-
tutu nepřetržitě zajišťována.

Na mezinárodní úrovni došlo k uzavření Lisabonské 
dohody o ochraně označení původu a jejich mezinárod-
ních zápisů v roce 1958 a dalším významným počinem byla 
i Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlast-
nictví (TRIPS) z roku 1994. Ochrana označení původu, pro-
tože nemá tak pevné zakotvení v mezinárodním právním 
prostředí, jako mají například ochranné známky, je často 
předmětem bilaterálních mezinárodních smluv. Bývalé Čes-
koslovensko uzavřelo dvoustranné smlouvy se Švýcarskem 
(1973), Rakouskem (1976) a Portugalskem (1986) a jejich 
právní účinnost pokračuje i v současné době.

Také na evropské úrovni platí řada předpisů, které se 
týkají této problematiky. Jedná se především o Nařízení Rady 
(ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006, o ochraně země-
pisných označení a označení původu zemědělských pro-
duktů a potravin, a následující prováděcí předpisy k tomuto 
nařízení, tedy Nařízení Komise (ES) číslo 1898/2006 ze dne
14. prosince 2006 a Nařízení Komise (ES) číslo 628/2008 ze 
dne 2. července 2008.

Skutečností ale je, že přístupy všech těchto právních 
prostředků k ochraně podobných předmětů se navzájem odli-
šují natolik, že místo aby vytvářely vzájemně se podporující 
účinný systém, jsou co do rozsahu ochrany a účelu odlišné, 
někdy i zdrojem překvapivých interpretací, takže nevedou 
k podpoře a přiměřenému právnímu zajištění tohoto význam-
ného institutu práv na označení.

Platný právní předpis – český zákon číslo 452/2001 Sb., 
ve znění pozdějších právních předpisů, charakterizuje ozna-
čení původu jako název oblasti, určitého místa nebo země, 
používaná k označení zboží pocházejícího z tohoto území, 
jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo 
převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho 
charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže 
výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve 
vymezeném území. Poskytuje ochranu nejen pro zemědělské 
výrobky a potraviny, ale také i pro zboží ruční a průmyslové 
výroby.

Zeměpisné označení je institut velmi podobný, pouze 
požadavky na sepjetí kvalitativních požadavků označova-
ného zboží s konkrétní lokalitou jsou mírnější. V tomto pří-
padě postačuje, aby zboží mělo určitou kvalitu, pověst nebo 
jiné vlastnosti, které lze pouze přičíst tomuto zeměpisnému 
původu, a jestliže výroba nebo zpracování nebo příprava 
takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Žadatel o zápis musí splnit administrativní náležitosti 
dané uvedeným právním předpisem. Věcně je zásadní uvést 
znění označení původu a vymezit území, na kterém probíhá 
výroba, zpracování nebo příprava zboží. Věcně významnou 
skutečností je obsah specifi kace, která mimo jiné obsahuje 
popis výrobku, včetně surovin a jeho základních fyzikál-
ních, chemických, mikrobiologických a organoleptických 
vlastností. Další významnou součástí specifi kace jsou údaje, 
které prokazují, že výrobek pochází z vymezeného území, 
způsob jeho získávání a údaje, které potvrzují souvislost mezi 
kvalitou, vlastnostmi nebo znaky výrobku a zeměpisným 
původem. V řadě případů jde o velmi náročnou dokumentaci 
na úrovni vědeckého díla.

Jsou-li splněny uvedené požadavky, je označení původu 
nebo zeměpisné označení zapsáno Úřadem průmyslového 
vlastnictví do rejstříku a tímto dnem vzniká jeho časově neo-
mezená ochrana. Takto zapsané označení je oprávněn užívat, 
zejména umisťovat na zboží, kterého se týká, pouze ten, kdo 
vyrábí, zpracovává a připravuje zboží s odpovídající kvalitou 
nebo vlastnostmi na vymezeném území a dodržuje podmínky 
specifi kace. Kontrolou dodržení specifi kace je v rozsahu své 
působnosti pověřena Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce nebo Státní veterinární správa. Každý se může u pří-
slušného soudu domáhat, aby bylo zakázáno užívat zapsané 
označení pro srovnatelné zboží, které nesplňuje podmínky 
pro užívání zeměpisného označení nebo označení původu, 
a aby zboží takto označené bylo staženo z trhu. Český rejstřík 
označení původu a zeměpisných označení v současné době 
zahrnuje asi 200 položek.

Na mezinárodní úrovni je možno chránit pouze ozna-
čení původu prostřednictvím Lisabonské dohody, která 
v roce 2008 oslavila padesátiny. Potíž způsobuje skutečnost, 
že z nejrůznějších důvodů členskými státy této mezinárodní 
smlouvy je pouze malý počet smluvních stran, který v sou-
časné době činí méně než 30 států, přičemž pouze asi jedna 
třetina států Evropské unie představuje členské státy této 
dohody. Pod pojmem označení původu se rozumí zeměpisný 
název země, oblasti nebo místa sloužící k označení, odkud 
pochází výrobek, jehož znaky nebo jakost jsou dány výlučně 
nebo podstatně zeměpisným prostředí, čítaje v to činitele pří-
rodní a lidské. Dohoda umožňuje zápis pro výrobky země-
dělské, potraviny a dále ručně či průmyslově vyráběné. Česká 
republika je členskou zemí této dohody a po Francii také 
druhým největším přihlašovatelem. V současné době je mezi-
národně zapsáno něco před 800 označení původu.

V rámci Evropské unie je v současné době několik práv-
ních předpisů, které jsou pro danou oblast významné. Přede-
vším jde o Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 
2006, o ochraně zeměpisných označení a označení původu 
zemědělských produktů a potravin. Označením původu se 
ve smyslu tohoto předpisu rozumí název regionu, určitého
místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá 
k označení zemědělského produktu nebo potraviny, které 
pochází z tohoto regionu, jejichž jakost nebo vlastnosti jsou 
dány zvláštním zeměpisným prostředím a jejich produkce, 
zpracování a příprava probíhá ve vymezené zeměpisné 
oblasti. Uvedený předpis zahrnuje i ochranu zeměpisného 
označení a odlišnosti od označení původu jsou obdobné jako 
v případě našeho národního právního předpisu.

Kromě toho evropské právo má samostatné právní 
předpisy týkající se vína a lihovin, které zahrnují i otázky 
spojené s jejich označováním, včetně označení původu. 
Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008, o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných ozna-
čení lihovin, a Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne
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17. května 1999, o společné organizaci trhu s vínem. Obě 
uvedená Nařízení, pokud jde o zeměpisná označení, vychá-
zejí ze stejných principů a defi nic jako shora zmíněný obecný 
evropský předpis o ochraně zeměpisných označení. Je také 
skutečností, že tuzemské subjekty možnosti ochrany země-
pisných označení v oblasti vína a lihovin v podstatě nevyuží-
vají, což by mohlo vést k úvaze, proč tomu tak je.

Posledním evropským předpisem je Nařízení Rady (ES) 
č. 509/2006 ze dne 20. března 2006, o zemědělských produk-
tech a potravinách, jež představují zaručené tradiční specia-
lity. Právě tento právní předpis, ostatně velmi málo užívaný, 
je častým předmětem naprostých dezinformací v rámci naší 
současné mediální sféry. Především je nutno si uvědomit, že 
právní ochrana založená na tomto právním předpise je velmi 
chatrná a mělká. Zaměňovat ji s ochrannou známkou, která 
má pevnou vlastnickou povahu, nebo s označením původu, 
které sice nemá v tomto kontextu charakter ochranné známky, 
ale má velmi pevné postavení co do omezeného okruhu sub-
jektů, které mohou označení původu užívat a silné zápovědní 
právo pro producenty neschopné dodržet kvalitu anebo vyrá-
bějící stejné produkty mimo stanovené území, představuje 
zásadní neznalost a může vést méně zdatné tuzemské produ-
centy zemědělských výrobků a potravin ke strategicky nežá-
doucím závěrům.

V čem tedy spočívá podstata právního předpisu o zaru-
čených tradičních specialitách? Aby zemědělský produkt 
nebo potravina mohly být uvedeny v rejstříku, musí být buď 
vyprodukovány z tradičních surovin, nebo se musí vyzna-
čovat tradičním složením nebo způsobem produkce nebo 
zpracování, který odráží tradiční druh produkce nebo zpra-
cování. Do rejstříku nelze zapsat zemědělský produkt nebo 
potravinu, jejichž zvláštní povaha spočívá v provenienci nebo 
zeměpisném původu.

Jaké jsou důsledky zápisu zaručené tradiční specia-
lity do rejstříku? Zapsaný název může být používán jen pro 
označení zemědělských produktů nebo potravin odpovída-
jící specifikaci produktu jako zaručené tradiční speciality. 
Velmi podstatná je ale druhá část článku 13 tohoto Nařízení. 
Na označení produktů, které neodpovídají zapsané specifi -
kaci, se nicméně mohou dále používat zapsané názvy, avšak 
nelze na nich uvádět označení „zaručená tradiční specialita“, 
zkratku „ZTS“ ani přiřazený symbol Společenství. Zapsané 
názvy jsou chráněny proti veškerým praktikám, které mohou 
vést spotřebitele v omyl, včetně praktik vyvolávající dojem, že 
zemědělský produkt nebo potravina jsou zaručenou tradiční 
specialitou uznávanou Společenstvím.

Z toho plyne, že pokud přihlašovatel z jiného státu pro-
střednictvím tohoto institutu přihlásil v Bruselu zaručenou 
tradiční specialitu „špekáčky“, neznamená to, že v tuzemsku 
nemůže kdokoli „špekáčky“ vyrábět, dodávat na trh, a to 
i pod tímto označením, ať je receptura našich výrobků jak-
koli odlišná od chráněné. Pouze nemůžeme, za situace, že 
receptura je skutečně odlišná, nabízet naše „špekáčky“ s tím, 
že jde o zaručenou tradiční specialitu, a nemůžeme je ozna-
čovat symbolem Společenství pro zaručené tradiční specia-
lity. Asi se nejedná o žádnou tragedii a plyne z toho poučení, 
že máme-li zájem prosazovat pro takové výrobky právě naše 
receptury a považujeme-li symboly Společenství za významný 
marketingový aspekt, musíme se o ně odpovídajícím způ-
sobem starat.

Vraťme se ale k otázkám spojeným s označením původu. 
Z našeho pohledu, tedy porovnání národního, mezinárod-
ního a evropského systému ochrany těchto předmětů, je 
významné, že zatímco systém národní a mezinárodní umož-
ňuje právní ochranu pro veškeré druhy výrobků, v případě 
evropské právní úpravy jde pouze o zemědělské výrobky 

a potraviny. Je zde navíc řada dalších rozdílů, například to, 
že za označení původu a stejně i za zeměpisné označení se 
považuje název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných 
případech země, které se k takovému označování používá. 
Otázka výjimečnosti u názvu země je zvláštností, která způ-
sobuje jisté rozpaky. Jedná se o odlišnou úpravu od meziná-
rodní smlouvy a to může způsobovat v jednotlivých případech 
komplikace.

K řízení o těchto evropských přihláškách je částečně 
v určitých fázích příslušný národní orgán, kterým je v České 
republice Úřad průmyslového vlastnictví. Podstatná část 
řízení a vlastní rozhodnutí o těchto přihláškách je v přímé 
kompetenci Komise.

Takto zapsaným názvům do evropského rejstříku je 
poskytována široká ochrana. Spočívá v zabránění obchod-
ního užívání zapsaného názvu i pro produkty, na které se 
zápis nevztahuje, pokud jde o produkty srovnatelné s výrobky 
zapsanými. Brání jakémukoli zneužití, napodobení, připome-
nutí, lživému nebo zavádějícímu údaji o místu původu pro-
duktu, povaze nebo základních vlastnostech, použitému na 
obalech či v reklamě a všem dalším praktikám, které by mohly 
spotřebitele uvést v omyl. Opravňuje k užívání symbolu spole-
čenství pro označení původu nebo zeměpisné označení, které 
se stává v očích spotřebitelů prestižní zárukou jedinečnosti 
takto označovaného zboží.

Ukazuje se, že jde o ochranu velmi silnou, ekonomicky 
významnou a výhodnou jak pro spotřebitele, kteří vyhledá-
vají tradiční výrobky s mimořádnou kvalitou a jejichž vlast-
nosti jsou specifi cky dány konkrétním prostředím určitého 
regionu, tak i pro producenty, pro které představuje zápis 
označení původu uznávaný propagační prostředek s mož-
ností dosáhnout zajímavých cenových prémií. V současné 
době je na evropské úrovni zapsáno něco přes osm set ozna-
čení původu a zeměpisných označení, čeští přihlašovatelé jich 
zatím uplatnili asi 35 a většina z nich již byla zapsána do rejs-
tříku. Dalších několik málo českých přihlášek má před sebou 
náročnou cestu námitek a případného soudního sporu.

Pokusme se některé shora uvedené okolnosti problema-
tiky označení původu a zeměpisných označení blíže vysvětlit 
na konkrétních případech.

Pražská šunka

Pokusme se opakovaně zdůrazňovaný zásadní rozdíl 
mezi označením původu a ochrannou známkou vysvětlit na 
příkladu „Pražské šunky“. Již za první republiky zde byly 
pochyby, zda-li právě takové označení je schopno ochrany, 
myšleno ochrany označení původu, neboť odpůrci jakékoli 
právní ochrany zdůrazňovali, že jde o pojem druhový, právní 
ochrany neschopný. R
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V té době bylo rozhodnuto provést rozsáhlé veřejné šet-
ření, které bylo organizováno tak, aby nezahrnovalo pouze 
kruhy obchodní a výrobní, ale také spotřebitelskou veřejnost. 
Výsledkem bylo zjištění, že „Pražská šunka“ se vyznačuje 
v obchodě i mezi spotřebiteli hledanými vlastnostmi, kte-
rých lze dosáhnout pouze výhodnou jakostí surovin, protože 
k výrobě se používá pouze vepřů z tak zvaného českého chovu, 
určité jakosti a stáří, dále pak zvláštní výrobní metodou, která 
se užívá odedávna a spočívá ve zvláštní konzervaci, teplotních 
podmínkách, solení a výměny láků, přičemž právě přesné spl-
nění těchto podmínek je základem pro její jemnou chuť na 
rozdíl od šunky produkované jinde a jinak. Značný význam 
mají zkušenosti odborně vyškoleného personálu. Sklepáci 
stále kontrolují a zkoušejí nasolení a postup výroby podle 
přesné receptury.

Výsledky tohoto šetření prokázaly, že označení „Pražská 
šunka“ je označením původu, a nikoli označení druhové. 
V tomto smyslu se vyjádřila pražská obchodní a živnostenská 
komora již v roce 1914 a stejně rozhodl v roce 1922 říšský soud 
v Lipsku, když uvedl, že u potravin více než u jiných předmětů 
označení původu nelze považovat bez dalšího za označení 
druhové, byť se i vzbuzovala různými okolnostmi domněnka, 
že jde jen o pouhou výrobu zboží na určitém místě.

Tak tomu bylo za první republiky, kdy se hodnotil 
úspěšný záměr Františka Zvěřiny udělat šunku celou s kostí 
podle zvláštní receptury. Uvedené stanovisko bylo publi-
kováno jako dobré zdání Obchodní a živnostenské komory 
v Praze v souladu s tehdy platným zákonem číslo 111 Sb. 
ze dne 15. července 1927, proti nekalé soutěži. Tato právní 
situace vedla k tomu, že všichni uzenáři, kteří dodržovali 
předepsané postupy a vyráběli šunku na území Prahy, měli 
právo používat označení „Pražská šunka“, spotřebitelé měli 
garanci, že nakupují zboží určité kvality a žádní jiní výrobci 
nemohli takové označení pro uzenářské zboží užívat. Z této 
situace měli prospěch především spotřebitelé, ale samo-
zřejmě nemalý užitek i originální výrobci.

První zvláštní zákon o označení původu na našem území 
spatřil světlo světa až v roce 1973, ale „Pražská šunka“ se do 
rejstříku označení ať již z jakéhokoli důvodu nikdy nedostala. 
To ale neznamená, že toto označení zmizelo z hospodářského 
života.

V roce 2003 byla podána kombinovaná ochranná 
známka „Pražská šunka“ a zápis do rejstříku byl proveden 
dne 8. 11. 2006 pro výrobky a služby ve známkových třídách 
16, 21, 29, 30 a 43 a následně stejným přihlašovatelem byla 
v roce 2004 podána slovní ochranná známka „Pražská šunka“ 
a zápis do rejstříku byl proveden dne 15. 1. 2007 pro výrobky 
a služby ve známkových třídách 16, 21 a 43.

Teprve tato nová právní situace vzbudila zájem dlou-
hodobých uživatelů označení „Pražská šunka“. Nejprve byly 
podány námitky proti zápisu těchto označení do rejstříku 
s tím, že podatel námitek sám dlouhodobě vyrábí výrobek 
označený nezapsaným označením „BOHEMIA PRAQUE 
HAM PRAŽSKÁ ŠUNKA“, kterýžto si průměrný spotřebitel 
v této souvislosti asociuje. V rámci řízení před Úřadem prů-
myslového vlastnictví ale namitatel nebyl úspěšný, neboť roz-
hodnutí dospělo k závěru, že porovnávaná označení nejsou 
podobná, neboť se významově shodují pouze v prvcích, které 
ve vztahu k šunce nemají rozlišovací způsobilost.

S tím se ale namítající nespokojil a podal žalobu, 
a Městský soud v Praze napadené rozhodnutí Úřadu prů-
myslového vlastnictví zrušil a uvedl, že je pro posouzení 
věci zásadní nedistinktivní pojem „Pražská šunka“, který je 
v obou označeních dominantní, a zápisem takových ochran-
ných známek by byl proto spotřebitel klamán o původu před-
mětného výrobku. Kromě toho podle názoru soudu žalobkyně 

prokázala všeobecnou známost namítaného označení a také 
námitka dobré víry přihlašovatele nebyla dostatečně vypo-
řádána. Dospěl k závěru, že byly dány důvody pro zamít-
nutí jednotlivých přihlášek ochranných známek, a nikoli pro 
zamítnutí námitek.

Kasační stížnost proti tomuto rozsudku podal Úřad prů-
myslového vlastnictví a upozornil na to, že v rámci rozhodnutí 
se soud odchýlil od ustálené judikatury. Nejvyšší správní soud 
následně posoudil sporné otázky a v kontextu oblasti zamě-
ření tohoto článku uvedl, že napadené rozhodnutí soudu je 
nepřezkoumatelné v části, v níž soud dovodil všeobecnou zná-
most namítaného označení. Označil za nesrozumitelný před-
chozí závěr soudu o tom, že zápisem přihlašované ochranné 
známky dochází ke klamání spotřebitele o původu předmět-
ného výrobku. Dodává, že označení „Pražská“ šunka neo-
značuje zeměpisný původ výrobku, nýbrž druh výrobku, když 
dokonce ani žalobkyně nedovozuje, že jen ona sama může 
„Pražskou šunku“ vyrábět. V odůvodnění vysvětlil, že žalob-
kyni, stěžovatele i osobu zúčastněnou na řízení spojuje obava, 
že v důsledku rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 
bude mít přihlašovatel ochranných známek „monopol“ na 
užívání pojmu „Pražská šunka“. Zopakoval, že samotný tento 
pojem nemá pro označení šunky rozlišovací způsobilost, 
a proto není sám o sobě jako ochranná známka zapsatelný do 
registru. Ve spojení s dostatečně distinktivním prvkem však 
jeho zápisu nic nebrání. Nejvyšší správní soud tak kasační 
žalobě vyhověl a věc vrátil Městskému soudu k dalšímu 
řízení.

Jaká tedy je situace po tomto rozhodnutí. Především 
z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu plyne, že ozna-
čení „Pražská šunka“ není označením původu, ale ozna-
čením druhovým, které není možné zapsat do rejstříku pro 
šunku a podobné výrobky ani jako označení původu, ani jako 
ochrannou známku. Navíc zde máme ochrannou známku 
slovní „Pražská šunka“, která je ovšem zapsána pro tiskoviny 
a papírové výrobky, sklo a keramiku a hostinskou a restaurační 
činnost. V tomto rozsahu má svého majitele, který je jediným 
oprávněným subjektem takové označení pro tyto výrobky 
užívat, případně přivolovat k jeho užívání a také ostatním uží-
vání tohoto označení pro uvedené výrobky a služby zakázat. 
A aby to nebylo tak jednoduché, přesně ve smyslu rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu, zde máme další, tentokrát kom-
binovanou ochrannou známku „Pražská šunka“, která kromě 
uvedených slovních prvků zahrnuje i prvky obrazové, a ta je 
zapsána mimo jiné i pro šunku a podobné výrobky. Také tato 
ochranná známka má svého majitele, který jediný je oprávněn 
tato práva užívat. Pro tradiční výrobce „Pražské šunky“ zbývá 
možnost užívání takového označení, jako označení druhu, 
nicméně jim nepřísluší z titulu ani označení původu ani 
známkové ochrany žádné právo zakazovat konkurenci, aby 
také takové označení užívala.

Hořické trubičky

Obecně známá lahůdka z Hořic a okolí je řádně zapsaným 
označením původu v České republice od 14. 7. 1994 pod 
číslem zápisu 159. Nepochopení rozdílů mezi účinky ochran-
ných známek a označením původu a možná i snahy získat 
skutečně výlučné postavení pro užívání tohoto označení vedly 
v poslední době k řadě přihlášek ochranných známek s domi-
nantním prvkem „Hořické trubičky“ a také k několika zají-
mavým sporům.

Dne 2. 3. 2004 se navrhovatel domáhal zrušení zápisu 
tohoto označení původu s odůvodněním, že předmětné ozna-
čení neodpovídá požadavkům uvedeným v zákoně, neboť 
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receptura na hořické trubičky pochází z Francie a vlastnosti 
výrobků nejsou dány zvláštním prostředím a ani lidskými 
faktory, jak toto ustanovení zákona předpokládá. Množstvím 
a dlouhodobou produkcí se název zboží stal obecným názvem 
druhu a vynecháním specifi kace v rejstříku neexistuje souvis-
lost mezi kvalitou, vlastnostmi nebo znaky potraviny a země-
pisným původem. Navrhovatel se v podání vyjádřil také 
k historii výroby trubiček v Hořicích a v bývalém Českoslo-
vensku, kterou se mimo jiných výrobců zabýval také dědeček 
manželky navrhovatele až do doby zestátnění jeho továrny, 
který používal vlastní recepturu. Navrhovatel dále připomněl, 
že výrobu hořických trubiček podle této receptury zahájil již 
v roce 1988, v níž je mu však v současné době bráněno, neboť 
údajně zneužívá zapsané označení původu.

Návrh na zrušení zápisu označení původu ve znění 
„HOŘICKÉ TRUBIČKY“, byl rozhodnutím Úřadu zamítnut 
s tím, že orgán prvého stupně řízení neshledal učiněný zápis 
v rozporu se zákonem č. 159/1973 Sb. 

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel rozklad, 
v němž zejména uvedl, že pokud Úřad považuje v napadeném 
rozhodnutí za lidský faktor skupinu lidí, která dlouhodobě 
vytváří tradici, pak mezi tvůrce této tradice patří i dědeček 
manželky navrhovatele, jenž je autor tenkých hořických tru-
biček. Potomkům této tradice je však prostřednictvím Úřadu 
upíráno právo používat původní název pro tentýž původní 
výrobek, jehož recepturu vlastní. Úřad se tak nesprávným 
výkladem pojmů zákona podílí na nerespektování jeho smyslu 
jen proto, že navrhovatel působí v jiném regionu. 

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozklad 
zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění uvedl, 
že označení původu č. 159 ve znění „HOŘICKÉ TRUBIČKY“ 
bylo zapsáno do rejstříku pro hořické trubičky prázdné 
i plněné s vymezením jakosti takto: oplatka upečená z hladké 
výběrové mouky pšeničné, stolní olej, sušené mléko, vaječný 
žloutek, cukr, voda. Průměr oplatky 18 cm. Dvě zvlhčené 
oplatky pomazané sladkou vodou a náplní se stočí do trubičky. 
Náplň: vanilka, skořice, jemný cukr, kakao, oříšky. Vymezení 
zeměpisné oblasti: Hořice v Podkrkonoší a integrované obce 
Dachova, Chlum, Doubrava, Březovice, Chvalina.

Odvolací orgán při vlastním přezkoumání zápisné způ-
sobilosti napadeného označení původu „HOŘICKÉ TRU-
BIČKY“ konstatoval, že toto označení původu obsahuje 
zeměpisný údaj představující název oblasti, respektive místa, 
kde se takto chráněné zboží (tj. cukrářské trubičky) vyrá-
běly a vyrábí. Příslušné doklady, které přihláška napadeného 
označení původu obsahuje, prokazují, že jediným specifi ckým 
místem vyráběných trubiček se rozumí město Hořice v Králo-
véhradeckém kraji a jeho blízké okolí, což zcela nepochybně 
splňuje podmínku výše uvedeného, neboť tento údaj se stal 
obecně známým, odkud výrobky pocházejí. Je tudíž výlučným 
zeměpisným prostředím, v němž jsou dlouhodobě zaručeny 
charakteristické znaky těchto výrobků (viz složení těsta tru-
biček a jejich náplně zapsané v rejstříku). V daném případě je 
tudíž nutno výlučné zeměpisné prostředí chápat jako původní 
oblast, v níž tento obor cukrářské výroby vznikl, přičemž není 
rozhodné, odkud původní recept pochází, a současně vzít na 
zřetel dlouholetou tradici této výroby a zkušenosti místních 
výrobců po léta do ní vkládané. Dodává se zde, že není pochyb 
o tom, že vafl ové trubičky může zhotovit i osoba, která nepo-
chází z oblasti Hořic, avšak nemůže takové výrobky uvádět na 
trh pod zapsaným označením původu. V tomto případě tudíž 
není rozhodné, zda v určitém období se vafl ové trubičky vyrá-
běly i mimo zmíněnou zeměpisnou oblast. K osvědčení vzniku 
výroby hořických trubiček přispívá nejen navrhovatel sám, ale 
i k přihlášce označení původu přiložený jakostní výměr Měst-
ského úřadu v Hořicích v Podkrkonoší ze dne 21. 1. 1994.

K poukazu navrhovatele, že podle jeho názoru již v době 
zápisu do rejstříku představoval druhové označení, neboť se 
hořické trubičky v té době vyráběly na více místech tehdej-
šího Československa, bylo konstatováno, že je nesporné, že ve 
zmíněném období, kdy se mj. i potravinářské zboží vyrábělo 
podle celostátně platných a obecně známých norem, nebyl 
zápis označení původu prioritním zájmem všech výrobců, 
kteří byli v této výrobě oborově spjati. V současných ekono-
mických podmínkách však tato otázka nabývá na důležitosti, 
neboť zápis označení původu do rejstříku, které nemusí vždy 
splňovat požadavky na zápis do jiného rejstříku například 
jako ochranná známka, ale které musí vykazovat konkrétní 
znaky výjimečnosti dané zákonem, je jedním ze způsobů 
zvláštního vymezení práv jednotlivých podnikatelů nebo 
jejich skupin, kteří produkují zcela charakteristické druhy 
zboží nebo poskytují zcela typické služby. Označení původu 
je tudíž podle zákona co do svého působení velmi vyhraněné, 
neboť nepřipouští, aby bylo použito někým jiným než subjekty, 
které jsou zapsány v rejstříku jako jeho oprávnění uživatelé. 
Tato výslovná zákonná úprava je z hlediska ochrany označení 
původu velmi významná proto, že brání zdruhovění zapsaných 
označení původu. Odvolací orgán proto odmítl jako neopod-
statněné tvrzení navrhovatele uvedené v rozkladu, že příslušné 
zákony upravující vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli, a to 
i v oblasti duševního vlastnictví, brání rozvoji a zapojování dal-
ších subjektů do národní nebo mezinárodní spolupráce či sou-
těže, neboť je pouze na jednotlivých podnikatelích, jakou zvolí 
v tomto procesu obchodní strategii a taktiku, která však musí 
zákonnou úpravu respektovat. Zapsané označení původu tedy 
obstálo a zůstalo v příslušném rejstříku.

V souvislosti s novými hospodářskými poměry na 
počátku devadesátých let minulého století byla podána 
řada přihlášek ochranných známek s dominantním prvkem 
„Hořické trubičky“, a to i subjekty, které byly oprávněnými 
uživateli označení původu. Vesměs byly Úřadem průmyslo-
vého vlastnictví zamítnuty s odůvodněním, že přihlašované 
označení je zaměnitelné s namítaným označením původu
č. 159 ve znění „HOŘICKÉ TRUBIČKY“, zapsaným s dří-
vějším právem přednosti pro stejné nebo podobné výrobky.

V případě přihlášky slovní grafi cké ochranné známky 
O-169884 ve znění „PRAVÉ HOŘICKÉ TRUBIČKY, s. r. o.“ 
se přihlašovatel s tímto rozhodnutím nespokojil a podal roz-
klad, který byl zamítnut.

Podle názoru přihlašovatele není v daném případě spl-
něna podmínka pro úspěšné uplatnění námitek, tedy exis-
tence staršího práva namítajícího z jiného průmyslového 
vlastnictví, a to vzhledem ke skutečnosti, že přihlašovatel 
uvedené ochranné známky je rovněž oprávněným uživa-
telem namítaného označení původu č. 159, a tudíž disponuje 
stejným právem k užívání předmětného označení původu jako 

K poukazu navrhovatele že podle jeho názoru již v době
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namítající. Z této skutečnosti a z povahy a funkce institutu 
označení původu přihlašovatel vyvozuje, že ze strany přihla-
šovatele nelze konstatovat žádný zásah do práv namítajícího, 
přičemž jedině zásah do cizích práv může být dle zákona 
o ochranných známkách důvodem zamítnutí zveřejněné při-
hlášky ochranné známky.

Při přezkoumání věcných důvodů, které vedly k vydání 
napadeného rozhodnutí, bylo zjištěno, že přihlašované ozna-
čení je tvořeno čtyřmi slovními prvky v grafi cky upraveném 
písmu. Přitom slovní prvky „HOŘICKÉ TRUBIČKY“ při-
hlašovaného označení jsou shodné se slovními prvky, které 
tvoří namítané označení původu, a namítané označení je tak 
zcela obsaženo v označení přihlašovaném. Současně je nutné 
přihlédnout k tomu, že z významového hlediska jsou právě 
tyto shodné slovní prvky dominantními prvky přihlašova-
ného označení, neboť právě těmito prvky bude spotřebitelská 
veřejnost na trhu identifikovat nabízené výrobky. Zbýva-
jící slovní prvky přihlašovaného označení, tj. slovní prvky 
„PRAVÉ“ a „s. r. o.“, z významového hlediska výše uvedené 
slovní prvky jen doplňují o informaci o vlastnostech výrobku 
(pravost původu) a o právní formě společnosti. Vzhledem ke 
shodě dominantních prvků přihlašovaného označení s namí-
taným označením pak ani grafi cké provedení přihlašovaného 
označení ani fakt, že přihlašované označení je tvořeno čtyřmi 
slovními prvky, nezaručuje, že spotřebitelská veřejnost rozliší 
výrobky označované porovnávanými označeními. 

Pokud jde o názor přihlašovatele, že v daném případě 
není splněna podmínka pro úspěšné uplatnění námitek, neboť 
přihlašovatel jako oprávněný uživatel namítaného označení 
původu č. 159 disponuje stejným právem k jeho užívání jako 
namítající, a tudíž ze strany přihlašovatele nelze konstatovat 
žádný zásah do práv namítajícího, odvolací orgán konstatoval, 
že přihlašovatel, stejně jako namítající, a rovněž i všichni další 
současní i případní budoucí zapsaní uživatelé namítaného 
označení původu mají stejná práva k užívání označení původu 
č. 159. Na základě této skutečnosti však není možno konsta-
tovat, že namítající není aktivně legitimován k podání před-
mětných námitek. Namítající byl oprávněn podat předmětné 
námitky, neboť je v rejstříku označení původu zapsán jako jeden 
z uživatelů namítaného označení původu. Pokud se týká pojmu 
majitel, resp. vlastník staršího práva z jiného průmyslového 
vlastnictví, který je uveden v předmětném ustanovení zákona, 
je zřejmé, že v případě označení původu (stejně jako v případě 
zeměpisného označení), které je svým charakterem odlišné 
od ostatních práv z průmyslového vlastnictví, je nutno tento 
pojem nahradit pojmem zapsaný uživatel označení původu 
(příp. zeměpisného označení) a tuto osobu pak považovat za 
osobu oprávněnou k podání námitek dle zmíněného ustano-
vení. V daném případě by zápisem přihlašovaného označení 
do rejstříku ochranných známek vzniklo přihlašovateli právo 
přednosti k ochranné známce, které by se sice vztahovalo jen 
na předmětné konkrétní označení, avšak přihlašovatel by před 
ostatními zapsanými uživateli označení původu č. 159 byl neo-
právněně zvýhodněn, neboť na základě vlastnictví ochranné 
známky by mohl bránit zápisu shodného nebo zaměnitelného 
označení jiných přihlašovatelů, kterými by mohli být i další 
zapsaní uživatelé namítaného označení původu. 

Přihlašovatel se s tímto rozhodnutím nespokojil a podal 
u Městského soudu v Praze žalobu. Žaloba byla zamítnuta 
a předchozí rozhodnutí bylo potvrzeno. Žalobce tvrdil, že 
namítatel není a nemůže být vlastníkem namítaného prů-
myslového vlastnictví, tedy označení původu „HOŘICKÉ
TRUBIČKY“ č. 159, a to proto, že podle zákona č. 452/2001 
Sb. se označením původu rozumí název oblasti určitého místa 
nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto 
území, které je oprávněn užívat každý, kdo vyrábí a zpracovává 

a připravuje zboží s odpovídající kvalitou či vlastnostmi na 
vymezeném území. Vlastnické právo namítatele k označení 
původu č. 159 tak nepřichází pojmově v úvahu, není tedy spl-
něna podmínka vlastnictví. Dále žalobce tvrdí, že není ani spl-
něna podmínka staršího práva, neboť namítateli nesvědčí jím 
tvrzené starší právo, a to proto, že zákon o ochraně označení 
původu tento pojem vůbec nezná, jednak i z toho důvodu, že 
právo užívat toto označení původu má ze zákona jak namí-
tatel, tak i přihlašovatel zamítnuté ochranné známky, tedy 
žalobce, neboť jsou oba řádně zapsanými oprávněnými uži-
vateli označení původu č. 159 a ze stejného důvodu nemohou 
být ani užíváním přihlašovaného označení dotčena práva 
namítatele jako jednoho z uživatelů označení původu. Není 
tak splněna ani podmínka porušení namítatelova práva.

Městský soud v Praze v této souvislosti uvedl, že pro 
posouzení této otázky je rozhodné splnění dvou podmínek, 
tedy vlastnictví staršího práva z jiného průmyslového vlast-
nictví a současně, že užíváním takového přihlašovaného 
označení mohou být tato práva dotčena. Pokud jde o výčet 
starších práv třetích osob, jsou jimi předně starší práva vlast-
nická k zapsanému označení jako ochranné známky a míní se 
jimi mimo jiné i práva vlastníků staršího práva z jiného prů-
myslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlast-
nictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena. 
Stran výkladu tohoto pojmu vychází soud z Pařížské úmluvy 
na ochranu práv průmyslového vlastnictví, která v čl. l odst. 
2 hovoří, pokud jde o předmět ochrany průmyslového vlast-
nictví, o souhrn majetkových a respektive vlastnických 
i jiných práv vyplývajících z jednotlivých institutů, tedy 
z institutu patentů na vynálezy, na užitné vzory, průmyslové 
vzory, modely tovární nebo obchodní známky, známky služeb 
obchodního jména, údaje o provenienci zboží nebo ozna-
čení jeho původu. Za základní úkol této ochrany průmyslo-
vého vlastnictví pak považuje potlačování nekalé soutěže. 
V odstavci 3 pak uvedený článek hovoří o tom, že průmyslové 
vlastnictví se rozumí v nejširším pojetí a vztahuje se tedy nejen 
na průmysl a obchod ve vlastním slova smyslu, nýbrž také na 
další obory této činnosti obdobné. Protože v souvislosti s prů-
myslovými právy se hovoří vždy o vlastnictví těchto průmys-
lových práv, zákon pojem vlastníka užívá nejen v pravém 
slova smyslu tohoto pojmu, nýbrž pod tímto označením se 
rozumí i jiná práva chráněná dle ustanovení zákonů stran 
jednotlivých institutů průmyslového vlastnictví. Ve smyslu 
uvedeného je zřejmé, že ochrana se přiznává starším průmys-
lovým právům a že aktivní legitimace k podání námitek je při-
znána nejen vlastníkům ochranných známek starších v tom 
smyslu, že se skutečně zápisem těchto známek stávají majiteli 
(vlastníky) této ochranné známky, ale že je přiznána i drži-
telům jiných práv, tj. uživatelům, a to i takovým, jejichž uží-
vací právo k určitému označení není ani nikde registrováno. 
Tím spíše pak je nutno mít za to, že zákon míří na vlastníky, 
ale také i uživatele či nositele práv k označení, a to i označení 
původu, kteří jsou zapsanými uživateli takového označení, byť 
ve smyslu zák. č. 452/2001 Sb. nelze, pokud jde o označení 
původu a zeměpisné označení, hovořit o vlastnickém právu na 
označení původu v tom smyslu, v jakém se o vlastnictví práva 
ochranné známky hovoří v zákoně o ochranných známkách.

Pokud jde o námitku žalobce, že v daném případě není 
splněna podmínka existence staršího práva, neboť jak namí-
tateli, tak přihlašovateli v daném případě svědčí stejné právo 
na užívání označení původu zapsaného pod č. 159 u Úřadu, 
je v daném případě nesporné, že tato práva skutečně svědčí 
oběma uživatelům, a to ode dne zápisu označení původu do 
rejstříku, tj. ode dne 14. 7. 1994, kdy označení původu pod
č. 159 bylo zapsáno. Ve smyslu pojmu starší právo je tedy nutno 
rozumět právo dle zákonných předpisů zapsané a registrované 
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Úřadem (či nabyté jiným zákonným způsobem), v daném 
případě právo, které svědčí všem uživatelům předmětného 
označení původu již od roku 1994 a nikoliv toliko žalobci jako 
přihlašovateli označení, které je s předmětným označením 
původu zaměnitelné. Ve vztahu k předmětné přihlášce ozna-
čení jako ochranné známky je totiž právo všech uživatelů 
užívat toto označení původu skutečně právem starším.

Stran kolize mezi ochrannou známkou a označením 
původu je v daném případě nesporné, že s přihláškou ochranné 
známky mohou být a zpravidla bývají v kolizi zejména práva 
vlastníka průmyslového vzoru; dalším průmyslovým právem, 
které může kolidovat s přihláškou ochranné známky, je právo 
na ochranu označení původu a zeměpisných označení, i když 
je pravdou rovněž, že pokud jde o tuto kolizi, neměla by mezi 
těmito dvěma instituty ochrany průmyslových práv vznikat. 
Zapsání označení původu je vyloučeno ve smyslu § 4 odst. 4 
zák. č. 452/2001 Sb. pro shodné zboží. V případě opačném, 
jako je tento, tj. že nejprve bylo zapsáno označení původu 
zboží a následně se jeden z uživatelů zapsaného označení 
domáhá zápisu ochranné známky, která obsahuje označení 
původu, zákon o ochranných známkách výslovný, tj. abso-
lutní zákaz nemá, neboť tuto kolizi právě řeší v rámci rela-
tivních důvodů zápisné způsobilosti, a je tedy rozhodné, zda 
zapsáním ochranné známky by došlo k zásahu do starších 
práv třetích osob a zda se tyto osoby ochrany svého práva 
dovolají, či naopak dají souhlas k zápisu. Žalovaný v napa-
deném rozhodnutí tento zásah do starších práv třetích osob 
shledal, a to předně proto, že přihlášené označení jako kombi-
novaná ochranná známka je zaměnitelné s označením původu 
„HOŘICKÉ TRUBIČKY“ a v daném případě by zápisem 
vzniklo přihlašovateli právo přednosti k ochranné známce, 
které by se sice vztahovalo jen k předmětnému konkrétnímu 

označení, avšak přihlašovatel by před ostatními zapsanými 
uživateli označení původu č. 159 byl neoprávněně zvýhodněn, 
neboť na základě vlastnictví ochranné známky by mohl bránit 
zápisu shodného nebo zaměnitelného označení jiných přihla-
šovatelů, kterými by mohli být i další zapsaní uživatelé namí-
taného označení původu. 

Soud na margo tohoto problému dodává, že v daném 
případě je nesporné, že od roku 1994 označení původu 
„HOŘICKÉ TRUBIČKY“ je nejen ve veřejnosti známo, ale 
také po právu užíváno několika uživateli, a že tedy všichni 
členové těchto sdružení, kteří užívají označení původu na 
svých výrobcích, mají možnost využít institutu tzv. kolek-
tivní ochranné známky zakotvené v ustanovení § 38 zákona 
o ochranných známkách, přičemž práva majitele takto 
zapsané kolektivní známky mohou pak nadále užívat všichni 
na základě smlouvy o užívání této známky. Označení původu, 
které je známo veřejnosti a které případně z části či zcela užijí 
v ochranné známce kolektivní takto zapsané, mohou pak užívat 
všichni, a nebude tak zápis této ochranné známky kolektivní 
na újmu žádného z dosavadních uživatelů. V opačném pří-
padě nelze totiž vyloučit, že kterýkoliv z uživatelů, pakliže se 
snaží o zapsání ochranné známky, jejíž součástí, a to výraznou 
součástí, jako v daném případě, je označení původu, chce 
využít známosti tohoto označení původu ve veřejnosti toliko 
pro sebe a své výrobky, a zabránit tak případnému budou-
címu zapsání kolektivní ochranné známky. Přitom nutno 
mít na zřeteli i to, že pokud jde o ochrannou známku takto 
zapsanou a užívanou, vedla by tato k naprostému rozměl-
nění práva, které svědčí uživatelům označení původu, neboť 
tato by mohla být používána i na výrobky, které již nemají se 
specifi kací tohoto zboží, která je dána výrobní oblastí, vůbec 
žádnou spojitost.  �
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Putování za sýry
EVROPSKÉ SÝRY

S CHRÁNĚNÝM OZNAČENÍM 
6. část

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc., 
Českomoravský svaz mlékárenský

Itálie 

Poslední zemí, kterou společně pro-
cestujeme při našem poznávání chráně-
ných sýrů, je Itálie. Tuto nádhernou zemi 
jsem si nechával záměrně na konec, pro-

tože k ní mám mimořádně vřelý vztah a protože mi je tak 
trochu líto, že není zatím v porovnání s Francií, Švýcar-
skem či Nizozemím až tolik sýrařsky doceňovaná. Přesto 
řada evropských sýrů vděčí za svůj původ právě starým 
Římanům, kteří sýrařské řemeslo rozšiřovali při svých 

taženích i do dalších oblastí starého kontinentu. Konec-
konců výraz pro sýr u anglosaských národů vychází právě 
z latinského (tedy římského) „caseus“ – např. německý 
„Käse“, nizozemský „kaas“, ale třeba i anglický „cheese“. 
V dnešní Itálii se vyrábí okolo čtyř set druhů různých sýrů, 
z toho 38 nese chráněné označení původu. Itálie je tedy 
z pohledu jejich počtu na druhém místě za Francií. Co je 
však na Itálii skutečně mimořádné, je skutečnost, že 55 % 
celkové italské výroby sýrů tvoří právě sýry s chráněným 
označením. Tak velký význam chráněné sýry v Itálii mají. 

Italové sýry milují. Současný italský svět sýrů je mnohotvár-
ný a někdy až trochu zmatečný. Pro jeden druh sýra existuje 

nespočet variant a názvů a velmi často je i obtížné určit, zda 
se sýr řadí do kategorie měkkých, polotvrdých či tvrdých sýrů, 
protože se jejich technologické znaky často vzájemně prolí-
nají. Některé sýry jsou vyráběny jako čerstvé či polotvrdé, ale 
při následném dlouhodobém skladování změní natolik svůj 
charakter, že je z nich ve fi nále spíše sýr tvrdý. Mnoho sýrů 
mívá spíše regionální charakter a mnohdy se ani nedostanou 
za hranice oblasti, ve které jsou vyráběny. Nicméně je tu řada 
známých jmen, která si získala světoznámou proslulost, ať už 
to je Gorgonzola, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Tale-
ggio, Fontina, Provolone Valpadana, Mozzarella di Buffala 
Campana, Pecorino a další. Chráněné sýry nesou v Itálii ozna-
čení DOC, což doslova znamená „Denominazione di Origine 
Controllata“. Pojďme se nyní s některými z nich seznámit 
v abecedním pořadí:

ASIAGO je skvělý 
polotvrdý horský sýr 
z náhorní plošiny Asiago 
v oblasti Trentino Alto 
Adige. Vyrábí se ve tvaru 
bochníků o hmotnosti 
9–12 kg, a to ve dvou 
variantách: dnes rozší-
řenější „mladé“ Asiago 
pressato je sýr lisovaný 
a Asiago d´allevo  je 
vlastně sýrem s původní 
technologií, který zraje 
nejméně 3–9 měsíců. 
Starší sýry nesou ještě přívlastek „vecchio“, tedy „starý“. 
Gurmáni si však rádi pochutnávají na skutečné specialitě, 
kterým je sýr zrající až 24 měsíců: Asiago d´allevo stra-
vecchio, což doslova znamená uleželý. Pro výrobu všech typů 
sýra Asiago se používá výlučně syrové mléko od horského 
plemene dojnic Holstein či Bruna Alpina.

BITTO je horský 
sýr z oblasti Bergama 
na severu Itálie a byl 
pojmenován podle stej-
nojmenné řeky. Zde se 
v horském údolí Val-
telina na přibližně 70 sa-
laších tento sýr mající 
tvar velkého plochého 
bochníku vyrábí již od 
17. století. Pro výrobu 
se vychází ze syrového 
kravského mléka, ke 
kterému je možné přidat 
až 10 % mléka kozího. 
Bitto se vyrábí výlučně v letní sezoně, kdy se dojnice pasou 
na horských pastvách. Doba zrání má být alespoň 70 dnů, ale 
obvykle sýr zraje od tří měsíců do jednoho roku. Ve zracích 
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sklepích horských sýráren najdete ale i několikaleté sýry, 
které jsou v chuti velmi pikantní. Na výsledném buketu sýra 
se pozitivně podílejí především voňavé byliny a traviny z alp-
ských pastvin.

BRA je sýr pojmenovaný podle stejnojmenného měs-
tečka, kde se však nikdy nevyráběl, ale pouze se zde na trž-
nicích prodával. Jedná se opět o horský sýr trochu blízký 
Asiagu, rovněž vyráběný ve dvou variantách: tradiční duro, 
tedy tvrdý sýr, bývá velmi prozrálý, a mladší varianta tenero, 
což znamená měkký.

Sýr CACIOCAVALLO SILANO se původně vyráběl na 
náhorní plošině Sila, 
dnes se s ním setkáme 
především v jižní Itálii, 
v Molise, okolo Nea-
pole, v Kalábrii, v Brin-
disi a na dalších místech. 
Jedná se vlastně o velmi 
primitivní formu sýra, 
kdy si dřívější kočov-
níci zavěšovali mléko do 
kožených vaků na sedla 

koní a jeho průběžným setřásáním a za vysokých teplot došlo 
k tvorbě sýrové sraženiny. Dnešní Caciocavallo se vyrábí tech-
nologií „pasta fi lata“, po které následuje buď tříměsíční, nebo 
až 6–12měsíční zrání. Nejlepší sýry se prý vyrábějí z mléka 
krav plemene Pedolica. Příbuznou variantou Caciocavalla 
jsou sýry Kashkaval, Qasquawal, Kackavalj, které se vyrábějí 
především na Balkáně.

C A N E S T R A T O 
PUGLIESE je sýrem 
z ovčího mléka od ple-
mene Gentile di Puglia 
( M e r i n o )  z  o b l a s t i 
Foggia na jihu Itálie. 
O výrobě tohoto skvě-
lého sýra se můžete 
dočíst již v Homérově 
Odysseji. Podle přede-
psaných zásad se ovce 
smějí krmit pouze trávou 

nebo senem. Sýry se vyrábějí od prosince do května, tedy 
pouze v období produkce mléka. Sražené mléko se vkládá 
do rákosem vyložených forem, čímž se na pokožce obrazí 
ozdobný vzor. Lisování probíhá přímo v těchto formách 
stlačováním rukou a za polévání ještě horkou syrovátkou. 
K solení se používá mořská sůl. Zrání sýrů přímo v rákoso-
vých formách trvá od dvou měsíců do jednoho roku. 

Sýr CASTELMAGNO pochází ze severozápadní Itálie 
z oblasti Cuneo. První dochovaná zmínka o něm pochází již 
z r. 1277, kdy byl použit jako platidlo na úhradu pachtov-
ného, nicméně dnes tento sýr upadl téměř v zapomnění. Sýr 
se vyrábí z kravského nebo i směsného mléka a při výrobě se 
mísí předezrálé večerní mléko s čerstvě podojeným mlékem 
ranním. Sýr se vyrábí výlučně rukodělně v malých objemech, 
má tvar malého válce a pokožka je pokryta porostem plísně, 
která se rozvíjí v průběhu přírodního zrání ve sklepních što-
lách. Mladé sýry mají pevné měkké těsto, starší bývají zase 
drobivé a velmi pikantní. Často je na řezu patrné i mramoro-
vání nepravidelnými modrozelenými žilkami.

Výroba ovčích sýrů na Sardinii je velmi letitá a sýry se 
zde vyráběly již mnoho let před naším letopočtem. Jedním 
z ovčích sýrů vyráběný již asi po 300 let je FIORE SARDO 
(doslova přeloženo „Sardinský květ“). Technologie jeho 
výroby je velmi svérázná: k srážení mléka se používá extrakt 
z bodláků a zformované sýry se pak suší v blízkosti otevřeného 

ohně, resp. se kouřem 
z ohně současně také 
trochu vyudí. V průběhu 
zrání se pak pokožka 
sýra potírá olivovým 
olejem, který se ještě 
mísí s ovčím tukem. To 
má za cíl jednak dosa-
žení specifického chu-
ťového vjemu, a jednak 
zabránění vzniku plísní 
a mazů. Bochníčky sýra 
mají hmotnost okolo 
2–4 kg a chuť sýra se velmi různí od délky zralosti. Sýr se 
podává buď jako takový, ale velmi často ve strouhané podobě 
jako dochucovadlo k řadě známých italských pokrmů.

Z údolí Aosta na 
severozápadu Itálie 
pochází další  velmi 
známý sýr FONTINA, 
jehož výroba se traduje 
již od 13. století. Tehdy 
se však sýr ještě nazýval 
Va c h e r i n u s .  Pr v n í 
dochované písemné 
zmínky o názvu Fon-
tina pocházejí z roku 
1717. Tento horský sýr 
je vyráběn ve tvaru nízkého plochého bochníku o průměru 
okolo 40 cm, výšce asi 10 cm a hmotnosti okolo 10–18 kg. Na 
řezu kompaktního sýrového těsta je množství malých oček, 
sýr má typickou jemnou chuť horského sýra s nádechem hor-
ských květin a bylin, sena a pikantností v návaznosti na délku 
prozrání. Pro svou oblíbenost je sýr často napodobován, např. 
sýrem Fontal a dalšími, pouze originální Fontina však smí 
nést označení DOC. 

Jedním z nejzná-
mějších italských sý-
rů je bezesporu sýr 
s plísní uvnitř hmoty
GORGONZOLA, jejíž 
výroba se datuje již 
do 12. století. Chrá-
něné označení původu 
sýr získal v roce 1955 
a teprve v roce 1970 bylo 
vytvořeno konsorcium 
výrobců tohoto „modrého“ sýra, které dbá na dodržování 
všech předepsaných technologických zásad. Sýr se vyrábí 
v severozápadní Itálii v provinciích Bergamo, Brescia, Como, 
Cuneo, Cremona, Milano, Pavia, Navara, Vercelli a Casale. 
Vyrábějí se vlastně dva typy sýra – tradiční Gorgonzola vyrá-
běná dosud rukodělně a modernější průmyslově vyráběný 
typ. Tradiční druh Gorgonzola picante se dostane ke koupi 
v Itálii, export je zanedbatelný. Tento druh má výraznou 
plíseň i chuť oproti průmyslové Gorgonzole dolce. Vyrábí se 
z dvojího mléka – večerní mléko se srazí, nechá se do rána 
odkapat a druhý den se rozdrobená sýřenina vkládá ve vrst-
vách do formy a prokládá se čerstvou sýřeninou z ranního 
dojení. Spory plísně ze vzduchu snadno pronikají do těsta 
z večerního dojení, které „čeká“ na ranní mísení s čerstvou 
sýřeninou. Růst plísně se podpoří tradičním propícháním 
sýra již asi po týdnu zrání. Gorgonzola ze dvou mlék se vyrábí 
v horských oblastech z plnotučného syrového mléka. Horská 
varianta se také nazývá Gorgonzola di Monte, Gorgonzola 
naturele či Gorgonzola staggionato. 
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Dnešní průmyslově vyráběný 
typ sýra nese název Gorgonzola dolce 
a vyrábí se již z pasterovaného mléka 
a pouze z jednoho typu „ranní“ sýře-
niny. K výrobě se používá mléko z jed-
noho dojení, sýr zraje obvykle dva měsíce 
při poměrně vysoké teplotě 20–22 °C. 
Během zrání se sýr propichuje jehli-
cemi, aby plíseň získala pro svůj rozvoj 

dostatek vzduchu, a prorostla tak celou hmotu sýra. Po zrání 
má sýr pevnou kůrku s hrubou strukturou a červenooran-
žovou barvou. Gorgonzola dolce se balí do stříbrné fólie, Gor-
gonzola picante do zlaté hliníkové fólie. Gorgonzola, která 
splňuje podmínky stanovené DOC, je značena na obalu styli-
zovaným písmenem „g“. 

Moderní verze Gorgonzola dolce je jemná, se smeta-
novou chutí, jemné konzistence. Plíseň je světlá, tvoří mra-
morování a těsto téměř nemá kaverny. Gorgonzola picante je 
chuťově výraznější, plíseň je tmavší a více znatelná. Výsledný 
sýr obou typů je válec o průměru 25–30 cm, nejčastěji o váze
8 kg. Expeduje se nejčastěji dělená na čtvrtiny o váze 2 kg. 

Dalším populárním sýrem z Itálie je 
GRANA PADANO. Tento extratvrdý sýr 
se v Itálii vyrábí po staletí a již v jeho názvu 
je skrytý nejenom původ sýra (Padano – 
údolí řeky Pád), ale také „drobivý“ cha-
rakter sýra (Grana = zrno). Sýr se kromě 
Pádské nížiny vyrábí také v některých 
částech Piemontu, Lombardie a dokonce 
konkuruje svému „bratru“ parmezánu 
v oblasti Emilia-Romagna. 

K výrobě se používá výlučně krav-
ské, vysoce kvalitní mléko, které se po 

svozu do sýrárny nejprve přepouští buď do otevřených „odstá-
vacích“ van nebo v modernějších závodech do speciálních 
„odstávacích“ tanků, ve kterých dochází k samovolnému 
odsmetanění. Ano, ve výrobě nejsou žádné odstředivky, a to 
proto, aby při odsmetanění nedošlo k mechanickému poško-
zení vzácného mléčného tuku, ale naopak bylo umožněno 
ustání smetany na povrchu, což se děje stáním mléka po dobu 
nejméně 6 hodin. Vyvstávání tuku probíhá obvykle přes noc, 
přičemž největší část tukových kuliček vyplave na povrch, 
a vytvoří tak přesně či neurčitě ohraničenou povrchovou 
vrstvu smetany. Odsmetaněné mléko pod tukovou vrstvou se 
druhý den opatrně odpouští, k výrobě sýra se však ještě mísí 
s poměrnou částí čerstvě svezeného syrového mléka z ran-
ního dojení. 

Mléko se pak napouští do otevřených kónických výrob-
níků o objemu asi 1 tis. litrů, které jsou zapuštěny do podlahy. 
Důležité je, aby měly vnitřní měděný plášť, protože účinkům 

iontů mědi na rozvoj bakteriálních kultur, ovlivňujících 
výsledný charakter produktu, se přikládá nesmírný význam. 
Mléko se po zasýření při teplotě okolo 32–34 °C ponechá 
srážet po dobu 7–12 min, poté se přistoupí ke zpracování 
a drobení sýřeniny na zrno velikosti malé obilky, k čemuž se 
používá sýrařský nástroj zvaný „spino“. Vše probíhá velmi 
rychle, po dobu max. 5 minut. Teprve pak se zrno po dalších 
5–15 minutách v kotli domíchává a dosouší, vše při teplotě 
okolo 55 °C. Zrno se ponechá v klidu pod syrovátkou usadit 
a spojit, a po dalších asi 55 minutách nastává fáze vytaho-
vání a tvarování sýřeniny. Výroba grany je naprosto tradiční 
s manufakturními prvky; k vytahování se používá sýrařská 
lopata a plátěný syrník. Usazená sýřenina se rozkrojí na dvě 
poloviny, z nichž se každá z kotle vytáhne pomocí syrníku, ve 
kterém se zavěsí na konzoly a ponechá asi 20 minut odkapat. 
Po této době se sýrová hmota vkládá i s plátnem do forem, ve 
kterých se dále lisuje, otáčí a postupně se při tom vyměňují 
nové suché plachetky. Teprve druhý den se vylisované mladé 
sýry přenášejí do nerezových forem s vloženým výliskem 
s perforací názvu Grana Padano a v nich se lisují ještě 1 den. 
Následuje solení sýrů v solných lázních po dobu minimálně 
14 dnů. Po vysolení je zahájeno několikaměsíční zrání při tep-
lotách 15–20 °C a relativní vlhkosti vzduchu okolo 70–90 %. 
V průběhu zrání musí být povrch sýru pravidelně ošetřován, 
zpočátku nejméně 3x do měsíce; s postupujícím zráním se 
četnost čištění snižuje. Celková doba zrání dosahuje nejméně 
10–18 měsíců.

Hotový produkt má charakteristický tvar vysokého válce 
o průměru 35–45 cm, s výškou 18–25 cm. Hmotnost boch-
níku se pohybuje okolo 30–35 kg. V pokožce sýra je po celém 
obvodu vylisováno označení „grana“ a charakteristická čtyř-
lístková pečeť s údaji o výrobní oblasti a konkrétní sýrárně. Po 
uzrání má Grana Padano přirozeně zlatožlutou velmi silnou 
kůru, těsto je bílé nebo nažloutlé jako seno, lehce zrnité, se 
sotva viditelnými otvůrky. Chuť sýra je výrazně pikantní, koře-
nitá, nikoliv však ostrá, těsto je charakteristicky zrnité, s listo-
vitou strukturou, lomivé až jemně drobivé.

Jedním z nejstarších italských sýrů z alpských pastvin 
(almy) je jedinečný horský sýr MONTE VERONESE, který 
již vyráběli pastevci dobytka před mnoha staletími. Mléko 
k výrobě tohoto sýra pochází od dojnic pasoucích se v nevyš-
ších horských polohách na vyhřátých jižních svazích, kde doj-
nice mohou zůstávat až do počátku podzimu. Sýr se vyrábí 
tradiční technologií tvrdých horských sýrů, ale ve dvou vari-
antách. Tučnější sýry zrají pouze asi 2 měsíce, ale tradiční 
Monte Veronese d´allevo se již vyrábí z částečně odstředěného 
mléka a může zrát podstatně déle, obvykle od 6 měsíců do
2 let.

Kdo by neznal další tradiční italský sýr vyráběný z buvo-
lího mléka. MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA pochází 
původně z jižní Itálie, z oblasti Caserty, Salerna, Latina, Nea-
pole a Říma, samozřejmě se její výroba již dávno rozšířila za 
hranice těchto oblastí. Mozzarella se vyrábí především prů-
myslově, ale pouze sýry z mléka krav černých buvolů smějí 
nést chráněnou pečeť DOC. Původní název sýra, a to již ve
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4. století, byl pouze 
„Mozza“, později se 
změnil na dnešní podle 
„mozzare“, tedy „odříz-
nutý“, podle kousku 
sýřeniny, která se při 
výrobě postupně odře-
závala z hněteného 
těsta. Nejlepší sýry jsou 
z mléka volně žijících 
buvolů, v případě mléka 
z chovných zvířat bývá 
v chuti často cítit pižmo, 

nicméně i tak je kvalita sýra vždy mnohem lepší než u sýra 
vyrobeného z mléka kravského. Mléko k výrobě se pasteruje 
a po zasýření se sraženina mírně zahřívá, aby získala pružnost 
a posléze se hněte do správného tvaru jako v případě sýrů typu 
„pasta fi lata“. Po hnětení se sýry vkládají do solné lázně. Moz-
zarella má většinou tvar nepravidelně zploštělé koule o prů-
měru 8–10 cm a hmotnosti okolo 200 g. Typické pro sýr po 
rozkrojení je, že vnitřek sýřeniny, jak říkají Italové, „pláče“, 
protože sýřenina je uvnitř stále ještě velmi vlhká. Chuť je 
velmi svěží a jemná, s podtónem buvolího pižma a chuťovou 
stopou po bažinných travinách, na kterých se zvířata pasou. 
Nejlahodnější je sýr ve zcela čerstvém stavu.

PARMIGIANO REGGIANO
Se sýrem „parmazán“, který je světově asi nejproslu-

lejším italským sýrem vůbec, jsem se setkal v několika zra-
cích sklepích. I on se vlastně řadí do rodiny „grany“, nicméně 
v technologii je řada odlišností. Je to především výrobní oblast, 
kterou je enkláva rozsáhlé sýrařské oblasti Grana Padano, 
konkrétně území v okolí Parmy a Emilia Reggia, ale také pro-
vincie Bologna, Modena a Mantova v severní Itálii. Sýr se zde 
vyrábí výlučně z mléka krav krmených podle předepsaných 
pravidel. Jako píce se používá čerstvá luční tráva s mnoha 
květinami a bylinami, bohatá na jetel a vojtěšku, popř. kva-
litní seno z těchto pastvin a luk. Zakázány jsou siláže a umělá 
krmiva. 

Při výrobě používají sýraři rovněž odstáté částečně 
odsmetaněné večerní mléko, které mísí s ranní čerstvou důjí. 
Samozřejmostí je, že se mléko tepelně neošetřuje, aby se nezba-
vilo přirozené bakteriální mikrofl óry dostávající se do něho

z kvalitní travní píce přes 
mléčnou žlázu. Vlastní 
výrobní proces je vcelku 
stejný, jak byl popsán 
u sýra Grana.

Zrání parmezánu 
bývá však ještě delší. 
Roční sýry získávají 
označení „fresco“, dvou-
roční „vecchio“ a po 
třech a více letech nese 
Parmigiano štítek „stra-
vecchio“. Samozřejmě 
se sýr Parmigiano – 
Reggiano odlišuje od 
Grana Padano jinou pe-
četí a vlysem v pokožce 
sýra.

PECORINO ROMANO, PECORINO SARDO, PECO-
RINO SICILIANO, PECORINO TOSCANO 

V Itálii je Pecorino souhrnný název pro tvrdé sýry vyrá-
běné z ovčího mléka, rozdíly mezi nimi jsou dány původem 
mléka, plemenem ovcí, ale také některými technologickými 
zvláštnostmi. 

Pecorino Romano 
se vyrábí v provinciích 
Lazio a Řím, ale rovněž 
na Sardinii, má tvar 
vysokého válce o prů-
měru 20–30 cm, výšce 
okolo 20 cm a hmotnosti 
asi 20–30 kg, povrch 
tohoto sýra bývá obvykle 
černý s obtiskem znaku 
stylizované hlavy ovce. 
Chuť a vůně jsou velmi 
výrazné, a čím je sýr 
starší (až 12 měsíců), tím 
je pikantnější a ostřejší. 

Pecorino Sardo 
pochází ze Sardinie 
a bochníčky jsou oproti 
předchozímu výrazně 
m e n š í  s  h m o t n o s t í 
obvykle okolo 2–3 kg. 
Také tento sýr se vyrábí 
b u ď  j a k o  „ m l a d ý “ 
s délkou zrání od 20 do 
60 dnů, nebo jako velmi 
uleželý, který zraje obvykle 1 rok.

Pecorino Siciliano pocházející ze Sicílie je známé v řadě 
svých variant. Formován je dosti často ve slaměné ošatce, 
podle které se někdy také nazývá „canistrato“. K výrobě se na 
Sicílii používá plnotučné ovčí mléko, bochníčky sýra mívají 
různou hmotnost od 4–15 kg. Chuť sicilského Pecorina je 
pikantnější nežli u sýrů z ostatních oblastí.

Velmi oblíbeným je 
mezi spotřebiteli Peco-
rino Toscano, někdy 
také nazývaný Cacio. 
Tato varianta Pecorina 
pochází z náhorní oblasti 
Maremma a z vrcho-
viny poblíž Sieny a Pisy, 
částečně se vyrábí také 
v Umbrii a v oblasti 
Latina. Výroba je větši-
nou rukodělná na ma-
lých sýrárnách. Vychází 
se z plnotučného ovčího mléka, které se obvykle posýří rost-
linnými extrakty. Zrno se krájí podle toho, jak „mladý“ má 
být sýr prodáván, a sice čím mladší, tím větší zrno. Pro delší 
zrání se sýrové zrno navíc dohřívá na vyšší teplotu. Měkké 
mladé sýry Pecorino Toscano zrají jen okolo 20 dnů, uleželé ale
4–6 měsíců.

PROVOLONE VALPADANA
Tento díky svým 

pozoruhodným tvarům 
naprosto jedinečný sýr 
patří do velké rodiny 
sýrů, kterým Italové 
říkají „pasta filata“, 
tedy sýrů s napařeným 
a vytaženým těstem. 
Jeho historie spadá do 
doby renesanční, kdy byl 
nazýván Prove, Provole či 
Provature. Již v prvním 
i t a l s k é m  p o j e d n á n í 
o sýrech, knize „Summa 
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Lacticinorum“ z roku 1487, popisuje její autor Pantaleone 
von Cofienza nesporný význam krmení na kvalitu vyrábě-
ných sýrů. To platí i pro Provolone, které se vyrábělo nejdříve 
z mléka buvolů, dnes však již téměř výlučně z mléka krav cho-
vaných v provinciích Cremona, Brescia, Vicenza, Rovigo, 
Padova a Piacenza, tedy z oblasti údolí Pádu (proto v názvu 
sýra „Valpadana“), ale také se s ním setkáváme v okolí Ber-
gama, Modi, Mantovy a Trenta. Zdejší traviny jsou bohaté na 
luční jetele, nejdůležitějším pak je jetel s označením „Ladino“, 
o kterém ve své knížce hovoří středověký autor a přikládá mu 
nemalý význam. 

Výrobu Provolone Valpadana a dalších sýrů „pasta fi lata“ 
jsem poznával v kouzelné sýrárně „Zoggi“, patřící sýrařské 
rodině Brazzale v provincii Vicenza. Výrobci sýra Provolone 
musí náležet k výrobnímu konsorciu a přísně dodržovat stano-
vená technologická pravidla. Po výrobě sýrové hmoty se tato 
napařuje v horké vodě, hněte a vytahuje do vláken („fi lare“), 
poté se hnětená hmota formuje či vkládá do různých forem. 
Hnětení je pro sýraře nesmírně náročné, a to proto, že jednak 
mohou mít některé tvary sýrů až několik desítek kil, jednak je 
třeba dbát na to, aby byla vnější pokožka hladká, bez skladů 
či trhlin, a uvnitř těsta nezůstal vzduch ani zbytková syro-
vátka. V tomto momentu je možné sýrovou hmotu přirovnat 
k hudebnímu tónu, kterou zkušený sýrař „modeluje“ do vždy 
jedinečného tvaru, podobně jako když hudebník poskládává 
několik tónů do nové skladby. Pozorování sýrařovy zručnosti 
a umu, se kterými z neforemné gumovité a prstovité hmoty 
„vykouzlí“ vždy zcela ojedinělý tvar, je skutečný zážitek. Zfor-
mované sýry se solí v solných lázních, přičemž se dbá, aby 
došlo k rovnoměrnému prosolování, už vzhledem k tomu, že 
například hruškovité tvary sýra mají v jednom těle různě velké 
rozměry. Před zráním se sýry ovazují provázky, ze kterých se 
vytváří závěsná síť, ve které se ke zrání zavěšují na konzole ve 
zracích regálech. Před tím se však ještě ponoří do parafínové 

lázně, aby se celý povrch uzavřel a tímto nátěrem stabilizoval. 
Rovněž vazba sítě ze silonových provázků je nesmírně složitá 
a vyžaduje často i několikaletou praxi žen, které tuto práci 
vykonávají. Provolone Valpadana se vyrábí ve dvou druzích 
zralosti. Varianta „dolce“ zraje asi 3 měsíce a při výrobě sýra 
se používá telecí syřidlo. Druhou je varianta „Piccante“, která 
zraje o něco déle a při výrobě se používá syřidlo získávané ze 
žaludků jehňat či kůzlat.

Jak jsme si již řekli, naprosto unikátní je u sýrů typu Pro-
volone jejich mnohočetnost tvarů, kterými si sýry přitahují 
vždy mimořádnou pozornost diváků na sýrařských výstavách, 
ale také ve specializovaných prodejnách. Malé sýry se nazývají 
„calabresi“ a „silani“, větší exempláře „gigantiny“. Válcovitě 
tvarované se nabízejí podle velikosti „pancettini“, „pancette“, 
„salami“ nebo „giganti“, sýry kulatého tvaru jako „manda-
rini“ nebo „melloni“, hruškovité „pera“, a další. Hmotnost se 
obvykle pohybuje od 1 kg do 30 kg.

QUARTIROLO LOMBARDO je, jak název říká, sýr 
původně pocházející z Lombardie. Zdejším zvykem až do 
počátku 20. století byla výroba sýrů ze „speciálního“ velmi 
aromatického mléka dojnic krmených trávou ze čtvrté seče, 
v Lombardii nazývané „herba quartirola“. Jedná se o krmivo 
s bohatou luční květenou a bylinami, které dodávají mléku 
zvláštní aromatičnost, a tím také sýru, který se z takovéto 
suroviny připravuje. Dnes se však již sýr vyrábí celoročně 
a také v jiných oblastech země, nicméně ten nejlepší je stále 
z onoho podzimního „květnatého“ mléka. Měkký sýr má tvar 
čtvercového carré o hmotnosti asi 1,5–3,5 kg, v chuti je velmi 
blízký další italské specialitě Taleggio, ale je ještě jemnější 
a kůrka je spíše bílá.

Z oblasti Piemonte 
pochází původně kozí 
specialita ROBIOLA 
DI ROCCAVERANO, 
kterou již připravovali 
staří Římani. Název sýra 
by se dal odvodit od sta-
rolatinského „rubium“, 
což znamená červený, 
tedy od barvy povrchu, 
kterou po delší době 
zrání sýry získávaly. 
Dnešní Robiola se ale 
vyrábí i z mléka krav-
ského, někde i ovčího 
n e b o  j e j i c h  s m ě s í , 
a setkáme se s ní i v Lom-
bardii. Sýr má kulatý tvar o průměru 10–14 cm a výšku okolo 
5 cm, hmotnost bývá 350–500 g. Těsto sýra je velmi měkké, 
krémovité, bez výrazné pokožky, po delším zrání mají boch-
níčky slámově žlutou až oranžovou barvu. Chuť mladých
sýrů je příjemně nakyslá, starší sýry jsou ale výrazné a velmi 
plné v chuti.
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Z oblasti v okolí Cu-
nea v Piemontu pochází 
také polotvrdý sýr ze 
syrového kravského 
m l é k a  R A S C H E R A 
p o j m e n o v a n ý  p o d l e 
místního stejnojmen-
ného jezera. Sýr mívá 
většinou kvadratický 
tvar o hmotnosti 8 až
10 kg, ale běžné jsou 
i bochníčky s o něco 

nižší hmotností. Technologie povoluje přidání kozího či 
ovčího mléka, pokud se sýraři nedostává běžné suroviny. 
Sýřeninu rozmíchává sýrař na kotli speciálním špachtlovitým 
míchadlem, po odpuštění syrovátky se zrno shromáždí ve 
velké plachetce a důkladně v ní krátce zalisuje. Poté se před-
lisovaná hmota opět rozdrobí a proces lisování v plachetce 
se opakuje po dobu 1 dne (kulaté sýry) nebo až 5 dnů (carré 
forma). Solí se na sucho po dobu několika dnů a pak násle-
duje zrání od 3 týdnů po 3 měsíce. Kůrka uzrálých sýrů je 
našedlá a pod ní se nachází sýrová hmota barvy slonové kosti 
protkaná malými očky. Chuť je velmi jemná a s přibývajícím 
zráním lehce pikantní. Sýry vyráběné v deseti horských vesni-
cích nad Cuneem v nadmořské výšce přes 900 metrů mohou 
ještě nést přívlastek d´alpeggio, tedy sýr z horských luk.

Vedle sýrů Peco-
rino je na Sicílii známý 
ještě další zajímavý pro-
dukt, REGUSANO. Sýr 
patřící ke skupině paře-
ných sýrů Caciocavallo, 
tedy vyráběných tech-
nologií „pasta filata“, 
pochází původně z pro-
vincie Ragusa. Charak-
teristické chuťové znaky 

jsou ovlivněny především mlékem sicilského plemene krav 
Mondica. Zvláštní kvadratický tvar sýrových bloků, které 
jsou jako u Provolone pospojovány a stabilizovány speciálním 
motouzem, má připomínat architekturu domů na Sicílii. 
Zrání trvá nejméně 3 měsíce, ale někdy i celý rok. 

RICOTTA
Tento rovněž pů-

vodní italský produkt 
se řadí ke kategorii čer-
stvých měkkých sýrů. 
Pro jeho výrobu se však 
nepoužívá mléko, nýbrž 
syrovátka z výroby jiných 
sýrů, po jejímž zahřátí se 
vysráží měkká sraženina 
a ta se dále zpracovává 
jako čerstvý sýr. Italské 

slovo „ricotta“ tedy znamená doslova „znovu uvařený“. 
Původně se tento sýr vyráběl pouze z ovčí syrovátky (ricotta 
di pecora), ale dnes se vyrábí i ze syrovátky po výrobě sýrů 
z kravského mléka (ricotta vaccina) nebo i z kozího mléka. 
Známé jsou i směsné druhy. 

Dalším opravdovým skvostem mezi italskými sýry je 
TALEGGIO, pocházející ze stejnojmenného údolí v pro-
vincii Bergamo a dnes vyráběný také v Brescii, Como, Cre-
moně, Lodi, v okolí Milána, v Pávii a v Trevisu. První zmínky 
o sýru jsou dochovány již v rukopisech z období okolo roku 
1200. Taleggio je měkkým, doslova špekovitým sýrem se 
specifi ckým červeným povrchovým mazem a někdy i slabou 

náletovou plísní  ze 
sklepních prostor. Vy-
r á b í  s e  z  č á s t e č n ě 
odsmetaněného, vět-
šinou pasterovaného 
kravského mléka. Po
zasýření a zpracování 
sýřeniny se tato ukládá 
do plachetek za účelem 
r y c h l e j š í h o  o d k a p u 
syrovátky, a po zfor-
mování do tvaru čtver-
cového carré (o hmotnosti 1,7–2,2 kg) „odpočívá“ sýrová 
hmota po dobu 40 dnů v chladné místnosti, často to jsou ještě 
stále přírodní jeskyně s přirozenou mikroflórou. V tomto 
případě se však povrch sýra jednou týdně kartáčuje, aby se 
odstranily případné nežádoucí plísně. Tímto zráním získává 
sýr typickou červenou barvu. Do stále měkkého povrchu se 
před expedicí vyráží typické logo. Těsto zralého sýra je bílé až 
smetanové, velmi celistvé a přitom měkké a pružné. Chuť je 
velmi lahodná, lehce pikantní, ale ne ostrá. Typická je i vůně 
s nádechem sklepního klima, hub a lanýžů.

Posledním sýrem, 
který bych vám chtěl 
představit, je horský 
sýr ze severní Itálie, 
nazvaný VALTELLINA 
CASERA. Sýr je vlastně 
variantou chráněného 
sýra Bitto, v tomto pří-
padě ale z horských 
luk (alm) v provincii 
Sondrio. Sýr se vyrábí 
výlučně ze syrového 
kravského mléka krav 
plemena Brunna Alpina. Bochníky o hmotnosti 8–12 kg pra-
videlně zrají 2 měsíce. V plné chuti uzrálého sýra ucítíte roz-
kvetlou horskou louku.

Ve výčtu italských sýrových specialit bychom našli ještě 
další zajímavé lahůdky, některé jsou však velmi okrajové 
a jejich popis by již přesáhl rámec tohoto článku. Ale zajeďte 
si do Itálie a přesvědčte se sami, že tato země je opravdovým 
rájem sýrařů.

Poznámka na konec

Poslední zastávkou na Apeninském poloostrově 
nyní končíme naši rok trvající „pouť“ za evropskými sýry 
s chráněným označením původu a chráněným země-
pisným označením. Nyní je našim čtenářům určitě více 
jasné, jak jsou významné tyto produkty z pohledu řeme-
slného, historického, ale především ekonomického, pro-
tože právě přidaná hodnota skrývající se v popisovaných 
výrobcích je obrovská. Seznam chráněných sýrů není 
však určitě konečný. Když jsme s naším putováním loni 
v červnu začínali, představoval jejich počet 169 druhů 
a nyní je na seznamu již 183 zápisů. A v době, kdy jsme 
se na cestu vydávali, neměla ještě Česká republika mezi 
těmito výrobky své zastoupení. Dnes se i my určitě pyš-
níme dvěma jihočeskými Nivami a věřme, že se ještě dal-
ších českých přírůstků dočkáme. Mezi mlékárenskými 
výrobky jsou sýry asi tím nejhodnotnějším produktem. 
A takové lahůdky, o kterých jsme si zde po dobu jednoho 
roku vyprávěli, jsou pak tou opravdovou „třešničkou na 
dortu“.  �
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Střední škola 
obchodu a služeb

Jihlava

Historie školy

Střední škola obchodu a služeb Jihlava patří mezi význam-
né vzdělávací instituce v kraji Vysočina. Vznikla sloučením 

tří původně samostatných škol a v současné době se zde vzdě-
lávají žáci v těchto oborech: 

Obory s maturitní zkouškou:
Agropodnikání, analýza potravin, ekonomika a podni-

kání – obchodně podnikatelská činnost a řízení sportu (od 
1. 9. 2010), kosmetické služby – kosmetička, obchodník, 
fotograf, přírodovědné lyceum, podnikání – nástavbové stu-
dium.

Obory s výučním listem:
Kadeřník, kadeřník – zkrácené studium, kuchař – číšník, 

prodavač, jemný mechanik – hodinář.

Jak je patrné z nabídky, škola se zaměřuje na výuku 
oborů převážně z oblasti služeb. Součástí školy jsou učebny 
pro teoretické vyučování, speciálně vybavené jak pro výuku 
všeobecně vzdělávacích předmětů, tak pro výuku odborných 
předmětů, včetně laboratoří. Samozřejmostí jsou dílny a pro-
vozovny pro odborný výcvik a prostory pro výuku praxe. Ke 
škole patří rovněž dva domovy mládeže hotelového typu, dvě 
školní jídelny, tělocvična a sportovní areál.

Při výuce všech oborů jsou dosahovány výborné výsledky 
jak v regionálním, tak i v celostátním měřítku. 

Vzhledem k zaměření tohoto časopisu bychom Vás rádi 
podrobněji informovali o oborech analýza potravin, agropod-
nikání a obchodník.

Obor analýza potravin

Čtyřletý maturitní obor, vyučovaný od roku 1995, je 
zaměřen převážně na praktickou výuku. Od prvního roč-
níku žáci absolvují vždy jeden týden za pololetí individuální 
praxe v potravinářských fi rmách, nejprve v provozech a poté 
v laboratořích. Během studia se žáci seznámí s nejmoderněj-
šími metodami chemické a mikrobiologické analýzy potravin 
a s posuzováním jejich jakosti. Zároveň získají znalosti tech-
nologických procesů, kterými se zpracovávají zemědělské 
produkty na potravinářské výrobky.

Studenti se mohou uplatnit v oborech, ve kterých se 
vyžadují hlubší znalosti z oblasti chemie, technologie, výživy 
a mikrobiologie, např. při chemické a biologické kontrole 
potravin, mohou pracovat v inspekčních orgánech, labora-
tořích hygienických stanic, popř. jako pracovníci na různých 
pozicích v potravinářských provozech. Jsou to především tyto 
pracovní pozice: potravinářský technik pro kontrolu jakosti 
a hygieny, laborant, potravinářský mistr, potravinářský tech-
nolog, dispečer, normovač. Po ukončení studia a úspěšném 
vykonání maturitní zkoušky jsou absolventi připraveni i ke 
studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách 
potravinářského a přírodovědného zaměření.
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Laboratoř chemie – měření pH vzorku

V rámci připravovaného ŠVP bude tento obor včleněn 
do oboru přírodovědné lyceum, kdy první dva roky studia stu-
denti absolvují společně a poté se budou profi lovat do něko-
lika směrů, přičemž jedním z nich bude směr potravinářský. 
Jeho obsah budou tvořit, kromě jiného, odborné předměty 
oboru analýza potravin. 

Obor agropodnikání

Zemědělské školství má více než stoletou tradici, na niž 
od roku 1994 navazuje obor agropodnikání.

Výuka je organizována jako čtyřleté denní studium 
zakončené maturitní zkouškou. Vyučování některých všeo-
becně vzdělávacích předmětů (např. cizích jazyků, informač-
ních a komunikačních technologií, chemie, biologie) probíhá 
ve speciálně vybavených učebnách. Pro některé odborné 
předměty (pěstování rostlin, chov zvířat, základy mechani-
zace, praxe) jsou vybudovány odborné učebny. V nich pro-
bíhá nejen teoretická výuka, ale i výuka formou cvičení. 

Organizační formy vyučování probíhají u teoretické 
výuky převážně běžně – frontálně v systému vyučovacích 
hodin. Praktická výuka se kromě cvičení zabezpečuje v rámci 
předmětu praxe formou učební nebo odborné praxe. Výuka 
učební praxe je zajištěna na školním hospodářství (Biofarma 
Sasov), v odborných učebnách nebo smluvních podnicích 
a je zařazena pravidelně do rozvrhu. Odborná praxe se orga-
nizuje formou praxe individuální na školním hospodářství 
nebo v jiných zemědělských podnicích. Pro zajištění praktické 
činnosti s mechanizačními prostředky žáci absolvují výcvik 
v řízení motorových vozidel skupiny T a B, který je zařazen do 
2. a 3. ročníku.

V oblasti zemědělského poradenství a v rámci projektů 
vzdělávání spolupracujeme od roku 2008 s Mendelovou uni-
verzitou v Brně.

Po úspěšném ukončení studia mohou absolventi 
pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ. Praktické uplat-
nění najdou naši studenti v zemědělské prvovýrobě – vedení 
farem, v zahraničních fi rmách, v zemědělských podnicích, 
v obchodní činnosti, zpracovatelském průmyslu a v ekono-
mických a administrativních službách. 

V rámci připravovaného ŠVP se z hlediska odborného 
zaměření počítá se zatraktivněním tohoto oboru v oblasti 
nových trendů v zemědělství. Kromě zařazení problema-
tiky agroenergetiky (tj. využití biomasy, biopaliv, pěsto-
vání energetických rostlin a agronomického zpracování 
odpadů) se výuka v rámci chovatelských předmětů rozšíří 

o problematiku chovu zájmových a exotických zvířat (využití 
spolupráce se ZOO Jihlava). Taktéž bude do ŠVP zařazena 
teoretická i praktická výuka týkající se hipoterapie a caniste-
rapie, a to prostřednictvím volitelných předmětů i specializo-
vaných kurzů.

Zahraniční stáže
v Německu a Holandsku

 Každoročně v září naši studenti 3. ročníku oborů agro-
podnikání a analýza potravin absolvují zahraniční stáže 
v Německu a v Holandsku v délce 6 týdnů v rámci projektu 
Leonardo mobility. Stáží se účastní 12 studentů. Tento pro-
jekt probíhá ve spolupráci s centrem bavorského zeměděl-
ského školství v Triesdorfu (Staatliche Technikerschule fűr 
Agrarwirtschaft)  a Clusius College Alkmaar v Holandsku již 
více než deset let.

Stáž Německo – Leonardo da Vinci

Německo
Studenti jsou rozmístěni do šesti bavorských farem 

s různým výrobním zaměřením. Zde jsou zároveň i ubytováni 
a zcela se zařadí do rodinného života na farmě. Náplň práce je 
zaměřena na základní činnosti v rostlinné a živočišné výrobě. 
V živočišné výrobě je náplň zaměřena na chov a plemenitbu 
prasat, chov dojnic a produkci mléka. V rostlinné výrobě 
pak na pěstování sadbových brambor, kukuřice, výrobu bio-
plynu atd. Nedílnou součástí této odborné praxe je i obsluha 
moderní zemědělské techniky v rámci obdělávání a zpraco-
vání půdy. S moderní technikou se studenti setkají taktéž při 
sběru, třídění a uskladnění sadby brambor. Volný čas tráví 
společně s rodinami a zaměstnanci farem. 

Holandsko 
Pro studenty oboru analýza potravin jsou zajištěna pra-

covní místa v potravinářských fi rmách, a to v sýrárně a čoko-
ládovně. Zde se studenti seznamují s technologií výroby sýra 
holandského typu nebo výrobků z čokolády. Studenti oboru 
agropodnikání absolvují stáž na rodinných farmách zaměře-
ných na chov dobytka a pěstování ovoce a zeleniny. 

Cílem těchto stáží je osvojit si pracovní postupy v země-
dělských podnicích a potravinářských provozech a seznámit 
se s technologií produkce surovin a výroby potravin. Stu-
denti si upevní komunikaci v anglickém a německém jazyce, 
naučí se samostatnosti, poznají kulturu a zvyky v jiných 
zemích.
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Obor obchodník 

Obor obchodník má více něž 15letou tradici. Za tuto 
dobu úspěšně ukončilo studium více než 400 žáků, kteří našli 
uplatnění v širokém spektru profesí: na pracovních pozicích 
velkoobchodních skladů i v maloobchodních jednotkách, 
jako účetní fi rem, obchodní zástupci, realitní makléři, pra-
cují v bankách. Někteří žáci úspěšně vystudovali vysoké školy 
a nyní působí ve státní správě, v ekonomické sféře i ve škol-
ství.

Obsah vzdělávání tvoří všeobecně vzdělávací a odborné 
předměty. Všeobecně vzdělávací předměty vedou žáky ke kul-
tivovanému a správnému vyjadřování v mateřském jazyce, 
odpovědnému vztahu ke kulturním hodnotám a k životnímu 
prostředí, dále k osvojení znalostí středoškolské matematiky 
a některých přírodních věd. Výuka dvou cizích jazyků umož-
ňuje studentům komunikovat v běžných i odborných situa-
cích, rozvíjí schopnost pracovat s cizojazyčnými odbornými 
texty a jinými informačními zdroji. Odborné předměty umož-
ňují získat vědomosti i dovednosti v provozních, ekonomic-
kých a administrativních činnostech. 

Na teoretickou odbornou přípravu navazuje praktická 
příprava v odborném výcviku. Zaměřuje se na osvojení prak-
tických dovedností v obchodní oblasti. Praktické vyučování 
se organizuje formou odborného výcviku (6 hodin týdně) 
a odborné praxe (2 týdny ve školním roce) v obchodních fi r-
mách. Úspěšný absolvent oboru je schopen ovládat principy 
tržního hospodářství a činnosti podnikatelských subjektů 
v obchodní sféře.

Obor obchodník – praxe

Vybraní studenti získávají díky programu Leonardo 
da Vinci zkušenosti na měsíční výměnné stáži na part-
nerské škole v Rakousku Landesberufsschule v Laa an der
Thaya. Absolventi jsou připraveni vykonávat organizační, 
provozní a obchodně provozní funkce obchodního charakteru 
včetně samostatného řízení a organizování činností v útva-
rech maloobchodního, velkoobchodního, státního, druž-
stevního podniku, obchodních společnostech nebo obdobné 
činnosti v soukromém sektoru. Absolventi studijního oboru, 
kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet 
o studium na vysokých školách nebo o následné studium 
vedoucí k dosažení vyššího odborného vzdělání. Absolventi 
oboru obchodník mají i v současné ekonomické situaci velmi 
dobré předpoklady k získání pracovního místa. Z ekonomic-
kých analýz vyplývá velká poptávka po profesi obchodník – 
specialista.

V horizontu několika let by se obor obchodník mohl stát 
velmi zajímavou alternativou ekonomicky zaměřeného oboru 
s výukou dostatečného množství pestrých praktických doved-
ností. Zejména vhodným využitím disponibilních hodin, 
které budou podporovat různorodé obchodnické dovednosti, 
a propagačně zajímavým názvem ŠVP by tak mohl konku-
rovat oborům ze skupiny odbornosti „Ekonomika a podni-
kání“.

A právě název a obsah ŠVP: „Řízení obchodu a kvality“ 
může být v budoucnu tím, co nasměruje současné ekono-
micky zaměřené obory tam, kde bude možné naplno využít 
odborný i pedagogický potenciál odloučeného pracoviště, 
případně celé školy.  Kolektiv pedagogů SŠOS Jihlava

 �
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SLOW FOOD Prague
a SYMPEX

V Y H L A Š U J Í  2 .  R O Č N Í K  S O U T Ě Ž E 

„Dobrý tuzemský
potravinářský výrobek

SLOW FOOD 2010“
I. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKU

Do hodnocení „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek SLOW FOOD 2010“ se 
mohou přihlásit všechny tuzemské výrobní potravinářské podniky se svými výrobky,
které byly (nebo budou) uvedeny do trhu České republiky v období říjen 2009
až srpen 2010. 

Vyhlášené soutěžní kategorie: 

� cereální výrobky,

� mléčné výrobky,

� masné výrobky,

� výrobky z rybího masa,

� ovocné a zeleninové výrobky,

� nápoje nealkoholické,

� vína, lihoviny a destiláty,

� ostatní potravinářské výrobky.

Přihlášený výrobek musí splňovat podmínku 80% podílu tuzemských surovin jeho 
hmotnostního obsahu a podmínky hnutí SLOW FOOD:
– dobrý a chutný výrobek, 
–  čistý výrobek – bez zbytných chemických přísad,
– fair – poctivý výrobek za spravedlivou cenu.

V přihlášce uveďte název výrobku, kategorie, do které výrobek přihlašujete, popis 
a charakteristiku výrobku, podíl tuzemských surovin, roční prodávaný objem
a datum uvedení výrobku do trhu ČR. 

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ

Výrobky budou hodnoceny komisí nezávislých odborníků a zástupců pořadatelů. 
Odborným garantem soutěže je Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Vítězné výrobky budou vyhlášeny na veletrhu „Česká chuťovka – Originální  chuťový 
festival regionů Čech, Moravy a Slezska“ v Kongresovém centru v Praze dne 16. září
2010 při zahájení tohoto veletrhu. V každé kategorii budou vyhlášeny vítězné 
výrobky a absolutní vítěz získá zvláštní cenu Slow Food Prague.

Přihlášky zasílejte na adresu:
SLOW FOOD Prague, Pasteurova 6, 142 00 Praha 4

IV. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

15. srpna 2010

Mediální partnerství:

Přihlašovatel

Firma  .........................................................................................................................................................

Kontaktní osoba  ....................................................................................................................................

Adresa  .......................................................................................................................................................

Tel.: ............................................................................... Mobil  ................................................................

IČO ............................................................................... DIČ  .....................................................................

E-mail: ......................................................................... www  .................................................................

Přihlašovaný výrobek je od českého výrobce                            ano – ne*

* soutěž je určena pouze pro české výrobce a producenty

Čestné prohlášení:

Prohlašuji, že přihlášený/é výrobek/ky je/jsou od českého výrobce a splňuje 

kritéria Slow Food

(dobrý = dobré chuti, čistý = bez chemických přísad, fair = poctivý výrobek

za spravedlivou cenu).

Název přihlášeného výrobku 

1.   .................................................................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................................................

3.  .................................................................................................................................................................

Specifi ka výrobku – spotřebitelská charakteristika 

1.   .................................................................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................................................

3.  .................................................................................................................................................................

Podíl tuzemských surovin

1.   .................................................................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................................................

3.  .................................................................................................................................................................

Správní a registrační poplatek za každý přihlášený výrobek

musí být zaplacen na účet organizace Slow Food Prague

– číslo účtu 43-6735170227/0100 v Komerční bance a. s. ve výši 3000,- Kč

nejpozději do 31. 8. 2010! Jinak bude výrobek vyřazen ze soutěže.

Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:

Slow Food Prague, Pasteurova 6, 142 00 Praha 4 - Krč,

nebo Info@slowfood.cz

do 15. srpna 2010

Zboží v množství 10 ks nebo minimálně 2000 g bude přijímáno dne

8. září 2010 od 10.00 do 17.00 hod. 

na adrese:

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.,

Radiová 7, 102 31 Praha 10 - Hostivař

Jméno a podpis oprávněné osoby                                   razítko fi rmy

Datum, místo:  ...........................................

Přihláška výrobku do soutěže
„Dobrý tuzemský potravinářský výrobek SLOW FOOD 2010“

POTRAVINÁŘSKÁPPOTRAVINÁŘSKÁ

Revue
LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

PPOTRAVINÁŘSKÁ

Potravinářský
zpravodaj
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Jaromír Volek –
potravinář a rančer

Profesní i životní curriculum

Ing. Jaromír Volek, Ph.D., se narodil 11. 8. 1963 v Brně. Své 
mládí prožil v Uherském Hradišti. O práci v laboratoři se 

zajímal už od mládí. Už ve 12 letech vyráběl ve sklepě boucha-
cí kuličky a raketové motorky. Jezdil s otcem učitelem a jeho 
žáky do různých potravinářských závodů. Proto si vybral 
střední průmyslovou školu konzervárenskou v Bzenci. Do-
stal se na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze 
na fakultu potravinářské a biochemické technologie (1983–
1987). Na vysoké škole potkal svoji manželku Sylvu Rusin-
skou. S intenzivní láskou udělal děkanát z organické chemie. 

Během studia pracoval jako pomocná vědecká síla
u prof. Čurdy se zaměřením na texturu potravinářských 
výrobků. Dále se průběžně vzdělával v Anglii, USA a na 

VŠCHT, kde v roce 1999 dokončil doktorát na téma „Vybraná 
kritéria jakosti potravin, jejich sledování a cílená kontrola“. 
Po vysoké škole pracoval ve Slováckých konzervárnách 
v Uherském Hradišti (1987–1990) jako vedoucí výroby 
a technolog v provoze pro výrobu zeleninových, ovocných 
a masných konzerv. Po privatizaci firmy OTMA Slovácké 
konzervárny působil jako vedoucí laboratoře s odpovědností 
za marketing, technologii, vývoj a kvalitu. Dále pracoval na 
vývoji a uvedení na trh nové řady kečupů s nižším obsahem 
rajčatové sušiny. Následoval inovace práškových směsí 
polévek, omáček a koření. Uvedl na trh nové řady kečupů 
OTMA.

V roce 1991 založil privátní laboratoře Analytik ve svém 
panelovém bytě v Uherském Hradišti. Manželka byla na 
mateřské, a tak nechtěl, aby se doma „nudila“. Dělali rozbory 
vína regionálním vinařům. Později si vyráběl i vlastní víno. 
Na stáži u fi rmy Quest v Liverpoolu s podporou organizace 
The British Council a Confederation of the British Industry 
vyráběl masová aromata založená na Maillardových reak-
cích. Organizoval fi remní expozici na výstavě Anuga v Kolíně 
nad Rýnem pro českého výrobce mražených krémů. Dále 
studoval management a marketing na univerzitě v severní 
Floridě. Byl na stáži u firmy BBA, New Jersey, USA, kde 
inovoval prášková aromata do popkornu do mikrovlnné 
trouby, v této době se v České republice ještě nevyráběly.  
Putování po Americe ho vedlo k sepsání knihy „Amerikou 
křížem krážem“ a ke složení státní zkoušky z angličtiny. 
Nebyl dostupný žádný slovník česko-anglicko-francouzsko-
německý pro konzervárenský průmysl, a proto mu nezbylo 
nic jiného než ho napsat sám. 

Dále pracoval jako ředitel pekárny Marivita v rámci 
pekáren Delta. Přednášel také technologii potravin na 
VŠCHT. Zahájil spolupráci s ministerstvem zahraničí při 
překladech a korekturách Codexu Alimentarius. Inovoval 
a uváděl na trh sušené omáčky a polévky pro fi rmu Lagris.

Od roku 1998 provozuje jako fyzická osoba poradenskou 
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činnost pro přední potravinářské podniky se zaměřením na 
vývoj nových výrobků a optimalizaci technologie a zavádění 
systémů jakosti. Budoval systém HACCP v provozech čes-
kých podniků (100 systémů) a ISO normy v potravinářských 
provozech. Dělal externího technologa fi rmy WERA NOVA, 
kde vylepšoval výrobu. V roce 2002 byl jmenován znalcem 
krajského soudu v Brně v oboru potravinářství.

V současné době pracuje jako externí technolog pro 
několik českých firem. Provádí poradenskou činnost pro 
přední české potravinářské fi rmy.

Koníčky

V mládí se sám učil hrát na kytaru i na housle. Má 
výborný hudební sluch, ale nedokázal se sám naučit hrát 
podle not, hrál jen podle sluchu. Vystupoval v mnoha cimbá-
lových seskupeních, později v country kapelách a nyní v blue-
sové kapele.

S otcem a jeho žáky jezdil často na hory, a tak rád lyžuje 
a chodí na běžky.

Nikdy se nebál výšek. Lehce vylezl na každý strom, na 
každou skalku, stal se členem horolezeckého oddílu.

Také se mu zalíbil vodácký sport. Jezdil na kajaku i na 
double kajaku. Poznal hodně českých, slovenských, rakous-
kých a rumunských řek. 

Díky známým se seznámil s potápěčskou výstrojí. 
Ponořil se do mnoha nádrží, ale i do moře. Slaná voda mu 
dělala dobře na klouby, a tak potápění spojil s plavením na 
jachtě, ke kterému potřeboval kapitánský průkaz.

V roce 2001 koupil Ranch Rovná v Jankovicích u Uher-
ského Hradiště. Od mládí tíhnul k přírodě. V šesti letech 
poprvé seděl na koni v „Prátru“ ve Vídni a koně si zami-
loval. S rodiči jezdil na chalupu do obce Košiky, kde strávil 
většinu svého dětství. Tato malebná oblast Chřibů je vhodná 
k dlouhým procházkám po lese, pozorování zvěře, houbaření. 
Na koni se učil jezdit na školním statku ve Starém Městě. Poz-
ději jezdil s hajným po lese a poznával krásy Chřibů z koň-
ského hřbetu. Říkal si, co by to měl za ranč, kde nejsou koně. 
Přemýšlel o vhodném plemeni k dětem a do nerovného kop-
covitého terénu. Vybral si haflinga pro jeho nenáročnost, 
všestrannost a odolnost. V roce 2006 si pořídil dvě kobylky 
Celly a Dusty. Po dvou letech se mu podařilo odchovat první 
hříbě Cissie a rok později i další kobylku Caisy. Hodlá v chovu 
i nadále pokračovat. Dále chová stádo oveček a psy. 

Kromě chovu zvířat a jízdy na koni se na ranči věnuje 
výrobě drobných sedlářských kožených výrobků. Zdobení 
kůže se předvádí dětem, které zde mívají své tábory.

Ukázka výroby sýrů z kozího mléka návštěvníky zaujme 
stejně jako ukázka výroby kovářských artefaktů.

Na ranči Rovná pořádá každoroční country festival
Hecfest (letos 4. 9. 2010). Hrají zde kapely z Uhersko-
hradišťska a ze Zlína. Sám vystupuje v rodinné kapele V3, 
kde hraje na elektrickou kytaru a jeho dvě dcery na klávesy 
a basovou kytaru. Také začal hrát v bluesové kapele Straight 
Blues. Na ranči se konají oslavy, soustředění, výlety, svatby 
i letní tábory. 

V letošním roce se podařilo adaptovat objekt bývalého 
ovčína na stáje pro dvacet koní. Bude tak rozšířena nabídka 
výcviku, ustájení a vyjížděk do okolí s možností ubytování na 
ranči.  Redakce

 �

V sedlářské dílně Rančerská kapela V3

Domácí výroba sýrů z kozího mléka

S dcerami a manželkou za barem ranče Rovná
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List pro potravinářský průmysl a obchod 
List míří k nejširšímu okruhu podnikatelů 
a manažerů v potravinářském průmyslu, 
obchodu s potravinářskými výrobky, 
potravinářskými surovinami, potravinářskou 
technikou a technologiemi, obalovými
a dalšími materiálovými vstupy do výroby 
potravin a službami pro potravinářský průmysl. 
Odebírají jej také poslanci Parlamentu ČR 
a senátoři Senátu ČR, naše distribuce zajišťuje 
také dodávky listu orgánům státní správy, 
především Ministerstvu zemědělství ČR, 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR,
Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu 

životního prostředí ČR. Významnou čtenářskou 
obcí jsou pracovníci obchodních řetězců 
a dalších odběratelů a prodejců potravinářských 
výrobků, kteří využívají informace v listu pro 
marketingové účely. Část výtisků je odebírána 
odbornými školami (učiliště, střední školy,
vyšší odborné školy, vysoké školy a univerzity), 
které v mnoha případech využívají náš list
jako učební pomůcku.

Řada výtisků je adresována na Slovensko.
Máme své čtenáře i v zahraničí,
např. naše krajany v USA a Austrálii.
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• Nejprodávanější značka na trhu tavených sýrů.  
S téměř 15% objemovým tržním podílem. [zdroj: MEMRB 2009] 

• Jedna z nejznámějších značek na trhu tavených sýrů. 
98 % domácností zná značku Smetanito. [zdroj: Millward & Brown 2009] 

• Lahodný sýr, který dostal jméno po smetaně. 

• Značka s celonárodní kampaní a podporou do konce roku 2010. 

Každý týden nový recept v sýrech

 Smetanito 150 g 

• internetová podpora 

• obchodní inzerce

• aktivace na obchodech - hardselling a tailor made aktivity 

• POS materiály v místě prodeje

Podpora značky Smetanito:

www.smetanito.cz



Fríí, ofi ciální partner
Automotodromu Brno

S FRÍÍ MÁŠ 
JÍZDU POD 

KONTROLOU

Buď Fríí

Když jsou věci pod kontrolou, pak je to nejlepší jízda na světě.

Proto je tu Fríí, nealkoholické pivo s vynikající chutí klasického 

piva. Pojď s Fríí na MOTO GP ve dnech 13. – 15. 8. 2010.
www.frii.cz
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